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 خيشلا ةليضف ظیرقت
 ليقع نب زيزعلا دبع نب هللا دبع

8 |8| 

 اين ىلع هللا لصو «ملعي ملام ناسنإلا مُلع «ملقلاب مّلع يذلا هلل دمحلا

 .ملسو هبحصو هلآو دّمح

 يدعّسلا رصان نب نمحّرلا دبع ةمالعلا انخیش دئاوف لازت الف :دعبو

 نم - هللا مهظفح  هذافحأو هژانبآ هب انفحتي ام كلذو «هتافو دعب یّتح دّدجتت

 بح برشأ دق هات هل ؛دعب رشت مل يتلا ةسيمّتلا تامّلؤملاو ةديدجلا دئاوفلا

 الإ هارت داكت الف «ةباتكلا هيلع تلهس یّح فيلأّتلاو ثحبلاو ميِلَّتلاو ملعلا

 .اًبتاک وأ املوم وأ العم وأ اًنحاب

 كللا ميِحَّرلا حتف» باتك دعب رشت مل يتلا ةريخألا هتافّلؤم عفنأ نم نو

 ,«نآرقلا نم ةطبنتسملا ماكحألاو قالخألاو ديحوّتلاو دئاقعلا ملع يف مالعلا

 :رخآ عضوم يف هاَّنسو «باتكلا ِةّرط ىلع ِتّبلا هدي طخب بلا ہاّس اذكه
 اذه وهو «دحاو ىّمسمل ناسا امھف :«نينمؤملا نويع ةّرقو نينقوملا ناتسب»

 .ِنوُف ثالث هراصتخا ىلع هُفّلوم هيف عمج يذلا رصتخملا باتكلا

۵ 



 «بادآلاو قالخألا ملع :يناثلاو هدئاقعلاو ديحوتلا ملع :اهدحأ

 .اهريغو تالماعمو تادابع ؛هقفلا ملع :ٹلاّنلاو

 هلوق اهلمشيو «ملسملا هقّفحي نأ نكمُي ام ٌمهأ يه ةئالّثلا نونفلا هذهف

 .(نیڈلا يف هه ارح وب هلل درب نَم» : هی

 .نيدلا يف ههقفو اًريخ هب دارأ دق هللا َّنأب رشییلف ؛اهيلع لصح نمف

 میت اهب ات ىنسحلا ءایسألا ضعب ريسفتب فّلؤملا ہرّدص دقو

 .ةحضاو ةلزج ٍتارابعب باتكلا لئاسم ٌرُكْذَي لسرتسا ٌمث ءاهيناعمب

 يف ذاتسألا ءردبلا نسحملا دبع نب قاَزَرلا دبع روتكُدلا ةليضف ُةَمَدَح دقو
 حيحصتو «هلوصأ ىلع هتلباقمب كلذو «ةرّونملا ةنيدلاب ةّيمالسإلا ةعماجلا

 هداز امم كلذ ريغو هسراهف عضوو «هثيداحأ جيرختو «هتايآ وزعو «هتارابع

 .ہدئاوف برقو اًحوضو

 .كلذ ىلع هباثأو ليلجلا فول اذه هب مدخ ام ىلع اًريخ هللا هازجف

 .عمس نمک ور امو هرظنم قوفي باتکلا ربخمف + لک ىلعو
 ناف ؛هنيعم نم لهّتلاو هتسارد ىلع بدلا يئانبأو يناوخإ ثحأ یئاو

 لوصح يف ڑیبک لد اه - اًدحأ هللا ىلع يزن الو  هصالخإو هفّلوم هين حالص

 .هبحصو هلآو دّمحم ىلع هللا ىلصو «قيفوتلا هللابو «عافتنالا برقو ةدئافلا

 هللا ىلإ ريقفلا هبتكو
 ليقع نب زيزعلا دبع نب هللا دبع

 اًقباس ىلعألا ءاضقلا سلجم ةمئاڈلا ةئيهلا سيئر
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 و ےک

 ًةّجحو ءنیقتملل ًةرصبتو «نيملاعلل یّده هباتك لزنأ يلا هلل دمحلا

 ته یل ید ناف ده َّنِإ # :هناحبس لئاقلا «نیبم رع ناسلب «نيكلاّسلل

 .[ ةظلطخ] 412 زر ملک کیک دات میر
 ةيادملا باوبآ مظعأ وه نيملاعلا بر مالک میرکلا نآرقلا اف :دعب اأ

 ءاًرونو ًءايضو ؛یرشبو ةمحرو ىّده هدابع لع هللا هلزنأ «حالفلا لبس لجأو

 ةلماكلا ةليلجل ا ناعلاو ٌةعفاٌتلا عولعلا - هناحبش هيف عمج «نيركاّذلل یزکذو

 مولعلاو .دصاقلاو لتاسولاو «عورفلاو ٌلوصألاو «بیهرتلاو َبيغَّزلاو

 لیبسو «عفان قیرط لک ىلإ دابعلل اًدشرُم هلعجو هّیورخلاو ةّيوينّدلاو دلا
 لاو ريخلاو ءلالضلاو یّدفاو «لطابلاو قلا نيب هب نوقّرفي «ميوق

 هب موقت ثيحب يويندو ينيد حالفو حالص لک ىلإ مهدشريو «بادآلاو

 مه لصحو «مهقيرط ميقتسيو «مهلاوحأ لدتعتو ءمهسوفن وکزتو مهژومآ

 ےل ےن



 تالالّصلا هب لوزت «میلعتو ملع ُباتك وهف هجو لک نم عّونتملا لاكلا

 قالخألا هب قّقحتت بيدأتو یر ٌباتكو «ةعؤونتملا ٍتالاهجلاو «ةقّرفتملا

 .ةميركلا لامعألاو ةلضافلا

 ىلإ لصي ال ءىَْلَم ہللازخو «ٌقيقد هُمهفو «ٌقيمع هّرْحَب باتك وهو

 ىلاعت هللا لماعو ؛مولعلا يف ركبت مال هرهاوج طابنتساو «هزونک جارختسا

 .هتينالعو هرس يف هاوقتب

 دا كلذك هلان يدعّسلا رصان نب نم دبع ةماعلا يلا دا بسحنو

 لوبّقلا تی «ميركلا نآرقلا لوح ةعفاّتلا تافّلؤملا نم ددع ةباتكب هيلع هللا نم ْذق

 .ٌماعلاو اخ ا اهنم دافآو ہہبالطو ملعلا لهآ نيب ترشتناو «نيملسملا نيب

 «هتصالخ»و «نآرقلا ريسفت» يف هلأ يذلا هباتک اهتمّدقم يف ینأیو

 يف هناك ہلا ام كلذ ريغ ىلإ ءرّسفملا اهيلإ جاتحي يتلا «ناسحلا ٌدعاوقلا»و

 نوي هللا باتک ةمدخ

 مالعلا كللا ميحّرلا حتف» ب موسوم ا نآلا انيديأ نیب يذلا باتکلا اذهو

 ٌدحأ وه «نآرقلا نم ةطبنتسلا ماكحألاو قالخألاو ديحوتلاو دئاقعلا ملع يف

 هرم لّرال ملعلا بالط ىلإ رخ «ىلاعت هللا باتكب ةقّلعتملا ةسيفتلا ہتافّلؤم

 :مولع ةثالث يهو قالطالا ىلع اهّلجأو نآرقلا مولع ّمهأ ةا هيف عمج دقو

 ,ةنیڈلا دئاقعلاو ديحوتلا ملع- ۱

 .ةلضافلا لاصخلاو قالخألا ملع-۲

 .تالماعلاو تادابعلل ماكحألا ملع

 م



 لرجل ا هتارابعب انك خيّشلا يف دوهعملا عئاّرلا یملعلا بولسألا كلذب

 .داشرإ مامقو حْضُت نشخ يف «ةفيطللا هتاهيبنتو «ةلهّسلا هظافلأو

 هایت فرو ترا قرح نیلا ع اور را ها هم
 .ٌبيجم حمس هَّنِإ هتلزنم اهيف العأو ءهّتجرد

 ىدل ةظوفحم فنك هفّلؤم طخب ةخسن ىلع هجارخإ يف تدمتعا دقو ٭

 ةديدش ًةبغرو اًريبك اًصرح مهيف تسل دقو ے مھیف كرابو هللا مهظفح - هئانبأ

 نم ءیٌقلاو «باوّنلاو رجال اًباستحا اهعيزوتو «مهدلاو تافّلؤم رشن يف

 .ريخ لکل مهقفویو «مهبيثيو «مهنم لّبقتي نأ هللا لأسنف ءبرغتسُي ال هنّدعم

 :ينآلا يف صخلتیف باتكلا اذه يف يلمع نع اّمأ #

 ردق صرح ا عم طا هتخسن ىلع باتكلا نم فوفصملا ًةلباقم - ١

 ٹانک هفّلؤم هدارأ اك ؛ءاطخألا نم اًيلس اًجارخإ هجارخإ ىلع عاطتسملا

 يف ةعقاولا ةليلقلا ءاطخألا بيوصت عم اهِرَوُس ىلإ تايآلا وزع - ۲

 .هظفح نم اهبتكي ناك  رهظي |میف هاك خيّشلا نا ؛تايآلا ضعب

 امهدحأ وأ «نيحيحّصلا» يف ناك اف ؛راصتخاب ثيداحألا ٌجيرخت - ۳

 نم نيردصم وأ ٍردصم ىلإ يشأ امهريغ يف ناك امو ءامهنم هجيرختب تیک

 .هتجرد ركذ عم هجر خت رداصم

 قيثوت وأ عجرم ىلإ لاحإب ؛ةريسيلا نطاوملا ضعب ىلع قيلعتلا - ٤

 .كلذ وحن وأ ةمولعم



 .هرخآ يف باتكلا تاعوضومل سرهف عضو - 5

 انل ٌرفغي نآو ءءازجلا ربع هوم يرجي نأو هب عفني نأ لاس ميركلا هللاو

 .تايلسملاو نيملسمللو ءانيدلاولو ءاًعيح

 .هبحصو هلآو دمحم انين ىلع ملسو هللا لصو

 هبنک و

 2 پ۶
 ةَّيوبَنلا ةنيدملا



 سهل نا ام جزا وکم
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 میصرا راس + میس
 تاب مرلع تر درامما تعود دو بسا اك انشوده باتو

 تاز و لار نم مرا ارب ولص#و هیت نرمال نو نک سا رر هو

 منزل وساو تی تسال جو کر 2 سارع تیم يطول د خار درك ماتت هيلو

 ہرزہ رنز هئاص رمز سرم زو زام رر نایک قہر کے ساو صر سا

 متر ہم ہر زد و ہن انور اے ک نعد هيي روح
 قاع تت ريم م عبامأ الس طول اصلی

 مینو هل ات الم رتل ور روما ؟ہلوخاعت هم فر اات

 ره مت دوم تو سز
 راش ف طاير امامك ارسم هرم اتیلن هك صرت

 رم دز لر 2 هر عزیز تردد زر ا

 2 5 وت ہہ ۷
 می اعز طاطا ات اوم اہ اچ را یک هر

 7 طاع لع شاري ملیر صام هدو

AE۳ 19 انتی منه فجر توت ترس وو  

 رت راک زارا وم ر لع ا ! تا ايهاب باال ری ای ماسسا قر اع هجرت تم

 - تامل ما راو مصر لا زاخر عر مينسلاد ل 7 ج رول ہر لع

 سولو (عقرب تسحر و تنر لرد تالش داری رک حرا از
 اكسر اشیا تم ا نورم اص اع نصر سطو لو طم ان اك بنت اراشا
 د صابر زا ماعم یر رنو ین امر با

 1 لاری این ضز تم درک ات در اعل لشن ريو
 نلت اتن اس تو رکنا ”ةراعادنعي تاق 9

 لاهله سوست مرتد به زما [نرم :فاننوسماز انے طخ تونم او

 اب بمون e ار دل اتل لع



 یا رع رو یتا / تار

 :..زصات د جاع دلالت.

ls ©۰ - ملل 0 ا ی  

 «نينقوملا ناتسبم ناونعب خیشلا اهدرفأ يتلا ةخسنلا نم فالغلا ةروص



 عج

 مدخلا طل
 ومال انشر شه باک لز لارا
 لیفت اقلیت

 ا

 لاو ابتلاء طار اوره ہب اصايل
 دان دو ےس الا و ٹا اجامل 2 مهم )لاو باو لا ملم

 ظفر ہج۔ هل درن الا نا طل ود میا كيرش ل رمد ہما

 شا اک ملال دام ىزتاباب يزال هوا اشا دوش او ناشر هنايبك
 سان لان لزب نع دو مدار ال اتو سا ام
 جے ڈا ہللا مرمت فال انھٹک تا ۰٦ زادت

 ده لدل طا مانعا عذر أب در مج مل قدح ت تا
EAEزر ح د وح و ناک نک هب  

 حا ا جادت لا لات نفاع ا ےر را
 اکا جامو مااف لو حاضت رال لیتا رتل راع
 ي یف تلق باس N هه تاعجم تو هجو ادا ھا

REE 2كلر“ 5 تے 0 ملا لست فا اد  

 و ام یر قیام نا سلط ابو ینا قت ا تیم <
 تال نة ميزات عصر سلام يقالسلاويكأ ناو '

 دو ام لان رشتے سم نوي اومالا

 TT 3 للرحم ات انت 8

 3 ا اوو تلاد ارا مل لور )
 97 داملا اع ےس REISE عمرا اما قرشا هان هو

 5 اع تلا 7ت نښو کو اعلا ج تما هیون فعلا 2ء۳۳ یتا

 تن او بعلت را ما شر تن لال تر
 “ن وای اتنا ا فام دا الات منا تاگ لادا عا وو ابو

 + وگو تح ناو هما یا هایمان لا ات اکو
Y3 

 ,نیتقوملا ناتسبم نم ىلوألا ةحفصلا ةروص



 لح رع املا هيرب ورجح

 0 سك نیم زرع قام مخاض لاو ع كفؤ حنت تن رو

 ای 8

 رہ کم شی کہ a 2 وک 2

 چتر وس ےن تے دف تا
ETوا 7 8 2  

 و تزهرلع ماعا صرخ ید گوجه

 ہت شرر تم وت ا وع رپ

 ہدیقنتو هتباتح خيشلا داعا يذلا مسقلا نم لوألا ةحفصلا ةروص



 رصزلادرز ملال صادق دین بلا جت
 رر ورابع مصنا تن !!هنلا
 مل رفع مجسمه

 نیس او

 ممم

 هع تی

 ےدیملا برلاحتف: باتك نم فالغلا ةروص



7 

 مهلا عرار ا میا

 سیل هما سن و ويوم نی ھر ا 1

 اہ هلا سيم اناعا تانہسم ان ناكل[ لب قرشا نع اہ لأ ١

 ( دال لاله ارش ور ہلا اقر الشم نموا 07

 تم ویر ور

 ھت یے سبام ۲ اه صور وب او »دلو رم مخ سم

 ار صبا الرس ادر ر جرس گال فرج ا
 رر ن ایت تع ع تیفاعتاةلیلج 7 زا رد
 ۳۳ + ر اودو زم الوص ايكو للا" تپ

 ےھت ار سبوت ط ر تیم | املا اے ضير امیج ٠٠
 رل رسرة تسرد هسا ١ تاتئس قوم ١

 4 5 ررر مخ لا سام هی ۱ طو ای

۱ 7 

 مو Eb انت ؛ اغار هيلا ديم ارم

 " دا لص اسو ہم لارض ارن لإ

 وصل لرصار رت املا هدول تب

 ےدیملابرلادتف باتك نم ىلوألاةحفصلا ةروص





 ےک ا

 ميكا نم ناو

 نم هيف عدوأو ءرودّصلا يف ام ًءافشو ىّده باتکلا لّرن يذلا هلل دمحلا

 هتّيبو «نيرّكذتملل هرّسي ءرومألا هب ميقتست ام مولعلا عاونأو فراعملا فانصأ
 «نیّدلاو اینُڈلاو ّنطابلاو ٌرهاّظلا هب حلصأو «نيرّكفتملل هفشكو «نيرّيدتملل

 بتكلا ىلع اَنمْیَھُمو «نيرخآلاو نيِلّوألا مولعل اًيواح همّرکو هلضف نم هلعجو

 .نیرصبتسملل ًةیآو «تالاقلاو

 لیثم الو «هناطلسو هکلم يف هل كيرش ال هدحو هلال هلإ ال نأ دهشآو

 هتّیدمصو هتّيهولأ يف هل دیدن الو «هناسحلو همرکو هفاصوأو هتوعن يف هل

 .هنأشو هئايربك ةمظعو

 هتنج ىلإ يدافا «هناهربو هتايآب دی هلوسرو هدبع اًدّمحم نأ دهشآو

 .هناوضرو

 هناوعأو لا ىلع هعابتأو هباحصأو هلآ ىلعو دّمحم ىلع لص مثلا

 .اًيلست ملسو

 ..دعب ام

 خ52



 ربكأ نم هلوط راصف «نآرقلا ريسفت يف الّوطم اًباتك اًقباس تبتك دقف
 كلذ دعب نإ من ةكرطلا نم اه ما روتفل ؛هرشن مدعل يعاوّدلا

 من يهو سکا لوصاب اهلك ىلع ٌدعاوق هریغ نمو هنم تصلختسا

 نیعبس تغلبف ءاهّلك مولعلا لصأ وه يذلا ريسفتلا ملع يف نیبغارلن نوعلا
 .اهرشنو اهَعبط لولا سیو «ةدعاق

 «روکذلا رذعلاب ترذتعاف ؛ريسفتلا رشن يف يعّسلا يف بل يع رّركتف

 عفنألاو َلْوَألا َّنأ يل رهظف ؟)هراصتخاو هصيخلت يف رّكفأ تلز ال نكلو

 ریس بيترت كرت كلذ نم مزل ولو «هتدح ىلع عون لک ؛ريسفتلا مولع ٌدارفإ
 ىلع انمّلكت اذإ ةّينآرقلا تايآلا نم ريثك ىلع مالکلا كرت كلذ نم مزل ول لب
 طورش نم سيل ةّينآرقلا تايآلا عيمج ىلع ًةطاحإلا ناف ءابيراقي ام وأ اهريظن
 دعاوقو اًلوصأ هلعج هنأ هباتك يناعمل هللا ریسیت ٌصاوخ نم َّنأل ؛ريسفتلا ملع

 يف هبراقمو هبباشمو هّريظن فرع اًعضومو اًئيش اهنم ٌدبعلا فرع اذإ از

 .هيقاب ةفرعم ىلإ وعدي هضعب ةفرعمف «عضاوم ا لک
 باتكلا لوطي اهباعيتسا ينو هّدج ةريثك ريسفتلا مولع اذإف ترظن ٌمث

 ديحوتلا ملع :مولع ةثالث قالطإلا ىلع نآرقلا مولع ّمهأ تيأرف ءاَدج

 تادابعلل ماكحألا ملعو «ةّيضرملا لاصخلاو قالخألا ملعو «ةينيَذلا دئاقعلاو

 .تالماعملاو

 وهو «نآرقلا ريسفت ةصالخ يف نا فيطّللا ریسیت» هباتك فّلأ ثيح هتك كلذ لعف دقو (۱)

 .لوادتم عوبطم

 کک یس



 لكو « اتقوم ٌنسحأو نو ىلوأ ةثالثلا هذه ىلع راصتقالا تيأرف
 نكلو ؛ماكحألا ملع اًصوصخو اَلَّوطم اًباتك يضتقي ةثالثلا هذه نم دحاو
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 مالكلا انرصتخاو اهتف يف اهانعمجو نت نم اهصوضنو اهدصاقمب انيثأ

 تارابعب كلذب ی لب «تارابعلا قلغي الو دوصقلاب خب ال اًراصتخا اهيف

 سم ةلاسر يف قالخألا ملعو ديحوتلا ملع دارفإ ىلإ هالا اتت خيا ىدل ناك دقو )١(

 لاق «ةّصاخ ةمّدقم اه بتكو «ةلاسزلا هذه نم اب قلی ام خسنب ہذیمالت ٌدحأ فّلک ثيح

 ملعو «دئاقعلا لوصأو «ديح وتلا ملع :[نآرقلا :يأ] هيلع ىوتحا ام لجأ... :اهيف

 ةلاسّرلا هذه تلعج اذهل ...ا الإ قلخلل حاجن الو حالف الو حالص ال يلا قالخألا

 رومألا حلصت قالخألاو دئاقعلا حالصإب ذإ «نآرقلا مولع ْنِم نيعوتلا نيذه يف ةّصاخ

 ديحوتلاب قلا مسقلا نم ایبک ةزج الإ ةطوطخملا هذه نم خسُي مل هلأ ريغ ءااهّلك
 ءانبأ ىدل ةظوفحم يهو «(ه۱۳۲۷) يف اھخسن نم غرف ؛ةحفص (47) يف تءاجف «بسحف

 اهفالغ يف تبثم وه ایک «نينمؤملا نويع ةّرقو نينقوملا ناتسب» مساب هللا مهظفح - خیُشلا

 اك هطخب تابيوصت اهيلعو «هسفن فّتصلا خب
 «غمادلا حلاص نب زیزعلا دبع خيّسلا :وهف فّلصلا ّنِم فيلكتب اهخسنب ماق يذلا اأ

 انرثع مث هللا هقفو  يدعّسلا هللا دبع نب دعاسم ذاتسالا كلذب يندافأ اک هللا هظفح -

 «غمالا ماس نيريرتلا دبع الا تب تخم ك0 يف عت باش ظلف ةخسن لع

 طقف لوألا علا دارفإ ىلإ اهيف هاجّتالا ناكو ء(ھ۷٣۱۳ /۱/۱۸) يف اهخسن نم غرف

 هلهف :دعب اّمأ» :اهیف لاق ةّصاخخ ةمدقم هتک اه بتک دقو دیحوتلاو داقتعالاب قّلعتلا

 اهيف تعج ءیناعملا ةليلج ظافلألا ةلهس [ه] دئاقعو نيّدلا لوصأو ديحوتلا ملع يف ةلاسر

 يدتبملا اهيلإ ٌرطضي لب ءاهجاتحي ةّمهم دئاوفو هََّمَج الوصآ هیگنو ملعلا اذه ٍرَرُغ نم
 فلّسلا ةّمثأ هيلع عمجأ امو #4 هلوسر ةسو هللا باتک ْنِم اهتصلختسا «يهتنملاو طّسوتملاو

 وه ایک «(ديحوّتلا لوصأو دئاقعلا ملع يف دیمح ا بولا حتف» ناونعب اهلعجو ؛«...نوربتعملا

 .ىلاعت هللا هجر «هسفن فصلا طخب اهفالغ لع تی

 اک



 و
 ههجول اًصلاخ هلعجي نأو «كلذ ىلع اننيعي نأ ىلاعت ىلوملا لأسنو

 انريصقتو انئطخ نع ٌوفعي نآو «نيملسملا انناوخإ رئاسو هب انعفنی نأو «ميركلا

 .ميرك داوج هَّنِإ ءانرمأ يف انفارسإو

 «ماكحألاو قالخألاو دئاقعلا ملع يف مالعلا ميحّرلا حتف» :هتيّمسو

 .اًداشرإو اًهيبنتو اًطابنتساو اصن ميركلا هللا باتك ىلإ ةدنتسملا

 ےن اھ



 بولقلا ميقتست هبو ءاهلمكأو اهلضفأو قالطإلا ىلع مولعلا فرشأ وه اذهو

 .لمكتو لامعألا حصت هبو ءومنتو قالخألا وكزت هبو ءةحیحصلا دئاقعلا ىلع

 توعنو لامکلا تافص نم هلل بجي اًنع ثحبلا ملعلا اذه عوضومو

 زوجي امو «لاثملاو بيعلاو صقتلا فاصوأ نم هيلع ليحتسيو عنتمي امو «لالجلا

 .نكي م اشي ملامو ناك ءاش ام ديري امل لاٌمفلا هلو تانتاکلا داجيإ نم هيلع

 مهل بجي امو «مهتافصو لسزرلا نم هب نامیالا بجي اع ثحبلا كلذكو

 ربخأ اهب نامیالاو «لسُرلا ىلع ةلّزنملا بتكلاب ناهيإلاو هزوجیو مهقح يف عنتميو
 مويلاب ناهيإلا نعو «ةلبقتسملاو ةيضاملا ثداوح لا نع هّلسر هب ترا هب هللا

 .هب قّلعتيو كلذ عبتي امو ہراٌنلاو ةّنِلاو «باقعلاو باوَّنلاو ءازجلاو حالا

 هذه نیب دق ميظعلا نآرقلاو «ليلجلا ملعلا اذه عيِضاوَم تام هذهف

 مو هةلّتلا بتكلا نم يش هبراقي ال اخیضوت اهحضوو «نییبتلا ًةياغ رومألا

 ةّمهملا لئاسملا نیب ؛ناهربلاو نايبلا نيب هيف عمجو نب الإ اًلصأ اهنم ىّ

 :ماسقأ َعوّنلا اذهو ءةّيرطفلاو ةّيلقّتلاو ةّيلقعلا ةعطاقلا نيهاربلاو «ةليلجلا

 - ۲٢۔



 :ديحوتلا ملع . اهمّدقمو اًهَوأ هدد

 هل َّنأو ءاہب دّرفت بل َنأو «لامکلا تافص عيمج نم هلل مب ملعلا وهو
 ریبعّتلا ىلع ْنسلألا الو هک غلبت نأ ُبولقلا ردقت ال يذلا طلا َلاكلا

 اذهو ءاهعيمج نع اًلضف هتافص ضعبب ةطاحإلا ىلع ٌقلخلا ردقي الو «هنع

 .لمعو ولات لعو «ملعو ِداقتعا ىلع ٌینبم ٌملعلا

 نم هّسفن هب هللا فصو ام عیج َّنأ دبعلا دقتعی ناف ؛ملعلاو داقتعالا اأ

 اذه نم ٍءيش يف هلل سيل هّنآو هوجولا لمكأ ىلع هلل ٌثباث ةلماكلا تافّصلا

 هّسفن هب هرن امم هضقانیو لامکلا اذه يفانُي ام لک نع هرم هئأو «كراشم لامکلا

 .49 هلوسر ههّزت وأ

 ىلإ ةنطابلاو ةرهاظلا هلامعأب هّبر ىلإ كبعلا بّرقتي نأف ؛لمعلاو للا امو
 ءاّعمطو اًبلطو ًءاجرو اقوخو ةع ہئاتیو هيلإ بينيو ههجول اهصلخيو ہللا

 نم هديريو ہدصقی ابو «ةحيحّصلا دئاقعلا نم هدقتعي امہ ىلعألا ههجو دصقيف

 نم هلمعي ابو «بولقلا لامعأل ةعباّتلا ةنسحلا دصاقلاو ةحاّصلا تادارإلا

 مّلكتيو هلوقي ابو «دابع قوقحو هللا قوقحب مایقلل ةعجاٌرلا ةحلاّصلا لامعألا

 سد ال هلرسر الكر سس e ءانشاو هللا رکذ نم هب

 مهنيد رومأ يف دابعلل حصتلاو بّيطلا مالكلا نمد كلذ ىلإ مجرب يذلا

 پک ءایشألا هلك اک ءاهشیلعتو ةعفاَلا مولعلا لله كلذ نمو مهايندو

 .نامیالاو دیحوٌتلا متي صالخإلا ماتو ؛هدحو هلل اهصالخإ
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 :نيرمأ ىلإ عجري دیحوتلا نوكي ریرفتلا اذهبف

 ىلإ عجري اذهو «ةّيبوِبّرلا ديحوت هيف لخديو .تافّصلاو ءایسألا ديحوت

 .داقتعالاو ملعلا

 لمع «ةدارإلاو لمعلا ىلإ عجري اذهو یدابعلاو ةّيهلإلا ديحوتو

 ُفصو َةيهإلا َّنآل ؛ةّيهلإلا ديحوت ىّمسيو دقت امک نادبألا ٍلمعو بولقلا

 دول دبعلا ُفصو ةدابعلا یا ؛ةدابعلا دیحوت یگسیو «لاعت يرابلا

 نأ هلك داكي ميظعلا نآرقلاو هنووش میجر هلايغاو هلاوقآ يف ل صلخلا

 لیطعّتلا نم اهُداَضيو اهضقاني ام اًعفدو «ةميظعلا لوصألا هذه اًريرقت نوكي

 .دیدنتلاو رغصألاو ربكألا كرّشلا نمو ءصيقتّتلاو هيبشتلاو
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 :هريغ ىلع كلذ ميدقتو ربخ لك يف هلوسرو هللا قيدصت بوجو ہدد

 "یم ستم 4© الق رت حین کسآ نموط ء۱۹۰۰ تفقل] 4 لاصق :ىلاعت لاق

 رخ لم كالو .آ زا حآ 4 ادع ہلا نم ٌقَدَصأ نمو «[ تلا ]

 808 رکا هيد هيما ب[ لوط بک 48
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 نوبت هک او ونبدأ رنا کیلا کزن زآ امید ها نيل ۰[ ۱۹ : الا

 رودکی کلا تو یک ۲ ء[ کا21 4© ادی یوتاب گو
 و میل ایل و هاله ط سلم

 سکھ يي
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 هقلخ نم كلذب ملعأ هاو «صقتلا تافص نم هنع ہّزنت امو «لامکلا تافص

 ىلعأ هب رب ام عیمج نعو هسفن نع هٌّربخو «ةداهش ٌربكأ كلذ ىلع هتداهشو
 يأ يف بير ىندأ هبلق يف لخدي ال نأ دبعلل بجوُي كلذو «قدصلا تاجرد

 نكمي ال يا ةخساّرلا ةديقعلا ةلزنم هبلق نم كلذ لی نأو «هب هللا رب ربخ

 .كنفاييزتعي الو رام اهضراعي نأ
 بخو هللا بخ ضقاني ٌءيش دری نأ نكمي ال هنأ اًنيقي الع ملعي نأو

 هسفن يف لطاب هّنإَف ؛ناك مْلِع ّيأ نم هافانو كلذ ضراع ام لک َّنأو ؛هلوسر

 an ا

 ىلع اهانب دقف ؛هلوسر ربخو هللا ريخ دّرجم ىلع هّتديقع ىب نم نأ ةلالد ربكأ

 ےن اج



 يآ ةضراعم رّدقو ضرف ولو ءاهلك لوصألا ٍلصأ ىلع لب «نيتم ساسآ

 وب اهلك لار ةّيقفألاو ةّيرطفلاو ٌةَيلقعلا ٌةّلدألاو فيكف ناک ضراعم

 صاوخ هللا حدم اذغو هتعفنمو كلذ قدصب دهشتو «هلسر بخو هللا بخ

 ی :مطوق يف لصألا اذه ىلع مهئاميإ اونی ثیح ؛مهنم بابلألا يلوأو هقلخ

 e ۰۲۱۹۳ : کاققلا] 4 اما مکی اونا نآ نکیل یوا بام اتعوتم ات

 "فكس توی لو وغم لا ۰۱۲۸۵ : ل97 4 اَسَعطآَءاَمْعيَس لاکا و و سب ےہ

 . [ فا خ1 4© بعلاوه کیان مدح تکی

 هللا لزنآ ام َدئاقعو ياوقال لطابلا مالکلا لهأ عادتبا َّنأ كلذ نم لغو

 أطخ ملع دق لوقع ىلع لب تْسلاو باتکلا ىلع َنْبُث مو ناطلس نم اهیلع

 ربخ نع اوبغر ثيح فسا هفسأو لطابلا لطبأ نم هّنأ مغالضو اهباحصأ

 موقع مهتعدو یوسلاب ةراّمألا مهسوفن م تلّوس ثيح ىلإ هلسر ربخو هللا

 .خسارلا نيقيلاو حيحّصلا نایالاب تخت الو :ناريإلا قئافحب كرت ل يبل
 ةفرعم نع رظنلا عطقب غيّرلا لهأ لاوقأ عيمج در يف لصألا اذه يفكي

 ةّيِعرَّشلا عطاوقلل اھتفلاخ انملع ىتم هَّنأل ؛ليصفتلا هجو ىلع اهنالطب

 فلاح امو ءلطاب وهف لا یقاَت ام لک ال ؛اهنالطب انملع ةّيعمّسلا نيهاربلاو
 .بذك وهف ٌقدّصلا

 ے۹۷



 :ليخملا ريغ زاجیلا هجو ىلع نآرقلا يف ةدراولا ىنسحلا هللا ءامسأ حرشددد

 لمکی الو ُمتی الو ديحوتلا موقي ال لب ءديحوّتلا لوصأ مظعأ وه لصألا اذه

 اهّلصأ هللا ٌةفرعمو «هللا ةفرعمب ىوقي ديحوّتلا ناف ءلصألا اذه ىلع ينبني یّتح

 .كلذب هلل دّيعَّتلاو ةميظعلا يناعملا نم هيلع لمتشت امو ینس هئامسأ ةفرعم

 لَكَ اًَهاَصْحَأ نم هاتنا َنيِعْستَو ًةَعْسَي هللَّنإ) :حيحّصلا ثيدحلا يفو
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 هذه راثآ نم بلقلا ُءالتماو «بلقلا يف اهيناعم ليصحت اهؤاصحإو

 لسی ال ٌلاحو ثا هب نمؤملا هلل عضاخ ا بلقلا يف هل مسا لک َّنإف ؛ةفرعملا

 نمی نأ ىلاعت هلأسنف ءاهنم عظعأو لجأ رارقلا راد يف الو راذلا هذه يف دبعلا

 .هيلإ ةبانإلاو هو هتفرعمب انيلع
 :هللاد

 مسالا هَّنِإ :لیق لب «ىنسحلا ءامسألا مظعأ وه ليمجلا ليلجلا مسالا اذه

 .هللا ءاش ْنِإ بيرق نع مظعألا مسالا ىلع هيبنتلا ينأيسو ۳ مظعالا

 :لاقیف هام فصویو مسالا اذه ىلإ ىنسحلا ءامسألا عيمج فاض اذغو

 ہللا ءامسأ نم اهرخآ ىلإ «ميكحلا نیزعلا «قْزاّرلا «قلاخلا ءميحّرلا ءنمحّرلا

 .اهرخآ ىلإ ءميحّرلا ءنمحّرلا ءاسأ نم هللا :لاقی الو

 ۲٦۷۷(. :مقر) ملسمو :(717/75 :مقر) يراخبلا هاور (۱)

 .(۲۱/۲) (ديحوّتلا» هباتك يف ةدنم نبا كلذب لاق نمو (۲)

A= 



 ىلع ةّيدوبعلاو ةّيهولألا وذ» :دغتيع سابع نبا لاق اك (ہللا) ىنعمف

 نم هاب قّلعتلا فصولا نیب ريسفتلا اذه يف نل عمجف ««نیعجآ هقلخ

 ایک ءاللاۃ ظفل اهيلع ٌلاَدلا هفصو يه يتلا ةّيهولألا وهو «میرکلا مسالا اذه
 يه يلا ةَّرهلا ىلع لد ایکو ««ميلعلا» ظفل هفصو وه يذلا ملعلا ىلع لد

 ««ميكحلا» ظفل هفصو يه يتأا ةمکح ا ىلع لد اکو ءازیزعلا) ظفل هفصو

 لا ءاسألا نم اهريغو ««ميحّرلا» ظفل هفصو يه يتلا ةحٌرلا ىلع ّلد اكو

 .اهتافص لولدم نم تالاب ماق ام ىلع

 ا ی ر رےہ

 اذه يف هكراشي ال نأ قحفسا لب ءاهإ هب نوكي نأ ی ّقحتسا يذلا ميظعلا

 .هوجولا نم هجوب راشم ميظعلا فصولا

 لالجلا فاصوأو «لامکلا فاصوأ عيمج يه ةّيهولألا فاصوأو

 ولا 0

 هل ال هَلوُبف ءاهلجأل َدبعُيو لب نأ قستسی يلا يه تالا هذه َّنإف

 «ناطلّسلاو كلملاو ةّيبوبّدلاو ةّيموُيفلاب دّرفتمل هال هلؤيو «ءايربكلاو ةمظعلا فاصوآ

 «هقلخ عيمج ىلإ ةنطابلاو ةرهاّظلا معّتلا لاصيإو ةمحّرلاب دژفتلا هال هلؤيو

 ًةَرعو ًۃردقو ًةحرو اًناسحإو ًةمكحو اکو الع ءيش لکب طیحلل هلال هلؤيو

 هاوس ام َّنأ امك «هوجولا عيمج نم اَلا قلطلا ین ىنغلاب درفت هل هلؤيو ءاّرهقو

 رقتفم «هريبدتو هداجيإ يف هيلإ ٌرقتفم ؛هوجولا عيمج نم ماوَّدلا ىلع هيلإ ٌرقتفم

 ٥٤(. /۱) «هربسفت) يف ريرج نبا هاور )١(
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 تاجاحلا مظعأ يف هيلإ ٌرقتفم ءاهّلك هتاجاح يف هيلإ رقتفم «هقزرو هدادمإ يف هيلإ
 .هدحو هل هلاتلاو هدحو هتدابع ىلإ هراقتفا يهو :تارورّشلا دشأو

 ٌجتحا اذهبو هاّيْلْعلا تافّصلاو ىنسحلا ءامسألا ميج نّمضتت ةّيهولألاف

 دمصت يذلا دمصلا» هّ :لاق نم مهنمو مظعألا مسالا وه «هللا» نإ :لاق نم

 مهنمو «هفاصوأ ةعسو هتمظعو هتدايس لامکل اهتجاحب تاقولخلا عيمج هيلإ

 «ثيداحألا ضعب يف ہدورول «موُيِقلا حا وه مظعألا مسالا َّنِإ :لاق نم

 تافّصلاو ىنسحلا ءامسألا عيمج نانكضتي نيميظعلا نیمسالا نيذه نالو

 تلمکف هتايح تلمك دق يذلا ملا ىلإ عجرت ةّيتاَّذلا تافّصلا اف ةلماكلا

 ؟)هریغب ماقو هسفنب ماق يذلا هلال ؛موُيقلا ىلإ عجرت لاعفألا تافصو «هتافص

 ا لاوقأ مظعألا مسالا نییعت يف ليقو ءاَمِرْسَأب تانئاکلا هيلإ ترقتفاو

 ءایسآ اف نعم مسا هب دارُي ال سنج مسا مظعألا مسالا نا قيقحّتلاو

 :ناعون هللا

 .ةدودعم اًفاصوأ نئضت وأ نيتفص وأ ةدحاو ةفص ىلع ّلد ام :امهدحأ

 نم هل ام نّمضتو «لاكلا تافص نم هلل ام عيمج ىلع لد ام :یناَنلاو

 هيلع لد ام ؛مظعألا ٌمسالا وه علا اذهف ؛لاجلاو لالجلاو ةمظعلا توعن

 .اهعسوأو يناعملا ٌمظعأ يه يتلا يناعملا نم

 .مهنوؤش فيرصتو «مهرومأ ريبدتب ماق :يأ (۱)

 ڑیٹکو ءامظعألا مسالا يف مظنملا ٌرَّذلا) هباتك يف يطوبسلا اهعمج ءالوق نیرشع غلبت يهو (۲)
 .هتوبثو هتحص ىلع حيرص حيحص ليلد مايق مدعل ؛هفعض ٌرهاظ اهنم

 ا



 ديمحلا كلذكو «مويقلا يلا كلذكو ءدمّصلا كلذكو «مظعأ حسا هللاف

 لدت يذلا وه قيقحتلا اذهو طیحلا كلذكو «ميظعلا ريبكلا كلذكو «ديجملا

 ءاهلك ةحيحّصل | لاوقألا عمتجت اًضيأ هبو ؛ةمكحلا ىضتقم وهو «ةيمستل لا هيلع

Td0(  
 ٭ وج

 اهيف لخذیو هما ینعم ىلع 2 تل اذه انهبن يتلا ةيهولألاب

 .هنوهأيو هنودبعي دابعلاف «ةّيدوبعلا وهو دابعلا فصو

 :يأ ۰۲۸6 : 81 4 هکر تالا نو لإ کلا يف یی رهو :یلاعت لاق

 هتمظعل نوعضاخ لكلا ءاّمركو اًعوط ضرألا لهاو ءامسلا اه ہم آی

 تم فو هتَّرعل نوناع ؛هتئيشمو هتدارإل نوداقنم

 یبلقلا هلأتلاب مهرودقم هل نولذبيو «هنودبعيو هنوهأي نمحّرلا ٌدابعو

 هتوعن نم نوفرعيف «مهبتارمو مهتاماقم بسحب «ٌلعفلاو يلوقلاو «یحورلاو

 ٌباحملا ٌعيمج لءاضتت بم مهيولق لک نم هنوبیو «هتفرعل مُهاوق مس ام هفاصوأو

 تابوبحم عیجو نیدلاولاو دالوألا هم مهبولق يف ةّبحملا هذه شراع الف هام

 ات ةّيداعلا ةيويندلاو هّييَدلا سوفّلا تابوبح لک اولعج مهُّضاوخ لب «ءسوفتلا

 هقفا باتک ىلع هل قيلعت يفق هک زاب نب زیزعلا دبع خيشلا ةحامس كلذ ىلإ بهذ نيو (۱)

 هللا ءامسأ او «میظعلا ینعمب مظعالا ن 01 باوّصلاو» :لاق ۱۵۵ ص) «راكذألاو ةيعدألا

 اس اًصلخم اًقداص اهنم ءیشب هناحبس هللا لاس نو ؛ةميظع اهلکو «ینسح اه هناحبس

 ینعلا الو ؛كلذ يف ةدراولا ثيداحألا فالتخا كلذ ىلع لدي «هتباجإ تیجژ عناوملا نم

 .ها «قيفوتلا لو هللاو لب یمظع اهلكو ینسح هئامسأ لكف «كلذ يضتقي
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 ةنمزأو لامعأو صاخشأ نم هّبحأ ام اوُبحأ مہبولق يف هللا ةّبح تمن الف «ةّبحملا هذه

 .مہیوبحمو مهدّيسو مهال بت مهتهارکو مهتبح تراصف «ةنكمأو

 ؛هيلإ اوبانآ دُبعَتلاو هللا لصأ يه يتلا مہولق يف هللا ةّبحم تم الو

 ام لعف يف داهتجالاو باب هباوث لو كلذ ىلإ اولَّسوتو «هناوضرو هبرق اوبلطف
 نیب اوراص اذهبو «هّلوسرو هنع هللا یہن ام عيمج كرت ينو «هلوسرو هب هلا رم

 نآ اوتحتسا كلذبو مرا مرتا و رع تگ كلذبو «هل نرخ

 نماد بو :  لاق ثيح ةمحّرلا فصوب هيلإ مهفیضی نآو ءاًفح هدابع اونوکی

 اًهزانم | نگر في اهولان ای يلا ةليمحلا مهقاصوآ ركذ مث ٦۳ : تالا

 .هتجرب هتمارکو هباوثو هناوضرو هبرفو هتّيحمب مهازاجو «هتمحر ب

 قلخ يا ةدابعلا حور يه يتلا  ةّبحملا هذه لب نم نا اذهب ملُغ دقو

 دقلو ءاّضيأ اهعّيض دقلو ءاهعضوم ريغ يف اهعضو دقف «هللا ريغل اه قلخلا

 نأ حتسا كلذبو ءاھقوقح عظعأ اهمضه ثيح ملّظلا ٌمظعأ هّسفن ملظ

 اًمورخ هرات يف ادلع كرشملا نوكي نآو میظعلا ملظلا وه كرشلا نوكي

 اوصلخأو هتدابع ىح هودبع نيِذّلا نییطلا راد اہل ؛هيلع اًمّدحم نجلا لوخد

 .نيّدلا هل

 :یسول ىلاعت هلوق لثم «ٌعضاوم ةَّدع يف نیا نيذه هللا عج دقو

 اوج ا ةظؤتغ] 400 فركب وكلا وار ننبعاتاتآ لا هَل ل ها اآ یک

 480 ودعا اک لول ال گا ہلا یی ال لرشت نم تلین نم اصلا

 يأ «[ ہک اآ «© يع بیس هل مت له "ويني طاها ا[ نان
 ب۲ ے



 .ةّيهولألا تافص يف الثام اًيماسم

 ةّيهولألا ّيفن نّمضتت - هللا الإ هلإ ال يهو - صالخإلا ةملك كلذكو

 ريغل فرصي الف فرخ لاقثم اهيف قلخلا دم ّدحأ ٌقحتسي ال هَّنأو هللا ريغ نع

 وهف هدحو هلل اهلك ةّيهولألا رّرقتو ءةنطابلاو ةرهاّظلا تادابعلا نم ءيش هلل

 نم هل اًعوشخو اًعوضخو «هيلإ ٌةبانإو ًةبھرو ٌةبغرو هلی نأ ٌقحتسي ينا

 مّظعملا هدومحملا دوبعلا هدحو هولأملا وهف «تارابتعالاو هوجولا عيمج

 .ماركإلاو لالجلا وذ دَّجَمْلا

 :فوؤرلا باهولا .داوجلا ,میرکلا بلا .میحرلا نم لا د

 فوصوم هلأ ىلع ّلدت اهّلكو ءاهانعم براقتم ةميركلا ءارسألا هذه

 .ةفأّرلاو نان ل او بهاوملا ةرثكو ناسحالاو بلا ةعسو ةمحّرلا لامکب

 ٌباحملاو عفانلا لوصح ْنِه ُلشلاو يولعلا ماعلا هيف ام عيمجف

 ایم ذآ اك ةهلضفو همركو درجو هر نمو ہم كلذ ناف فا رح او تالا

 ہتمر نم اہئإف ؛ٌراضملاو راطخألاو فواخلاو مقتلاو ہراکلا نم مهنع َفَرَص

 .وه ال تاسلا عفدي الو ءوه الإ تانسح اب يتأيال هّف«هژیو
 «ركني ال اًروهظ هقلخ يف ترهظو «هتبلغو هبضغ تقبس لاعت هتمحرو

 تّتح یّتح بولقلا اهنم تألتماو ءضرألاو تاومّسلا راطقأ تألم یّتح

 يف اهعدوأو مهيلع اهرشن يلا ةمحّرلا ہذہ ضعب ىلع اهّضعب تاقولخملا

 ىلع ًءازج الو ةبقاع الو اًعفن وجرت ال يتلا مئاهبلا تّنح یّتحو «مهیولق

 اهيراب ةيانعب دهشي ام ةميظعلا اهتقفشو مهم اھتفأر نم دهوشو ءاهدالوأ

 دا"



 عفانلا مه رسيو «ضرألاو تاومّسلا لهأ هبهاوم تّعو تعساولا هتجرو

 يف ةّباد نم امف َتلَّهسم قرطو ةرَسیم بابسأب اهطبرو «قازرألاو شیاعلاو

 .اهعدوتسمو اهرقتسم ملعیو اهقزر هللا ىلع الإ ضرالا
 ال ام اهنم مهل ردقو نوملعی ال ام مهحلاصم نم - لاعت  َمِلَعو

 نو ام ىلإ مهلصوت هراكم مهيلع ىرجأ ابرو ءنوردقي ال امو «نوديري

 موقي يذلا نمؤملل اًريخ اهّلك مالآلا لعجف «مالالاو بئاصملاب مهمحر لب

 ةتباصأ ْنِإ ربح هلك هرنآ َّنِإ نیل ٍرمَأل ابجع» :ربصلا ةفيظوب

 كل سیو هل ارت َناَكَن َرَبَص ُءاَّرَض هباصَ نو لار َناَكَف ٌرَكَّش ارس

 ال متنأو ملعي هللاو «مکل یخ وهو ًائيش اوهركت نأ ىسعو )یوم

 ولت

 ءراصبألاو ٌرئاصبلا هدهشت اًروهظ هعرشو هرمأ يف هتحر ترهظ كلذکو

 ىلع اًیوتحم هعرش دقو «ةيادهو ةمحرو ٌرون هعْرَّشف بابلألا اولوأ هب فرتعیو

 نم هيف عرشو «جالفو ةداعسو ةماركو ٍةمحر لجأ ىلإ الصومو حل

 ةعس ىلع ةلالد ربكأ لدي ام تاّقشملاو جرح ا يفنو ِتاريسْبَتلاو ٍتاليهسّنتلا

 ظفحو هدابعلا نايدأ ظفح اگل ؛ةمحر اهلك با «همرکو هدوجو هتمحر

 .رارضألاو رورّشلا نم مهلاومأو مهقالخأو مہنادبأو مهضارعأو موقع

 اهيلع ناعأو اهلّهس رماوألا اًضيأو ءرومألا هذه ىلإ دوعت يهاوتلا لكف

 لعج يهاوتلا َّنأ اك ءهتمحر مامت نم كلذو ةّيردق بابسأو ةّيعرش بابسأب

 )١( :مقر) (ہحیحص) يف ملسم هاور ثيدح ۲۹۹۹(.
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 مو ؛درشو ىبأ نم ال اهتعقاوم نع دابعلا زجحي ام عناوملاو قئاوعلا نم اهيلع
 عنمي ام دودحلاو رجاوٌرلاو عداوّرلا نم اًضيأ عرشو «ةّيلكلاب ريخ هيف نكي

 .اًريثك ای رورشلا نم لّلقيو ءاهنع مهزجحو دابعلا

 ىلإ لصوأو ؛ةمحّرلا ىلع لمتشاو «ةمحّرلاب لر هژمآو هعرشف ؛ةلمجلابو

 .ةّيدمرَّسلا ةداعّسلاو ةّيدبألا ةمحّرلا

 :روصملا .یرابلا .قلاجلا د

 روصو «تاّيربلا عيمج هتمكحب أَربو .تاقولخلا عيمج قلخب درفنلا وه يأ

 تقولا يف اهرطفو اهعدبأو اهقلخف «تانئاكلا عيمج هقلخ نسحو هماكحإب

 ءاهحلاصمل اهادهو من َنقتأ اهعنصو «ريدقت ّنسحأ اهقلخ رّدقو ءاه بسانلا

 هل قلو هال قولخ لک یده ٌمث هب قئاّللا هقلخ ءيش لک ىطعأ

 نم ءيش يف هل كيرش ال رّوصلا ئابلا هدحو قلاخلا وه ناك اذإو

 تاوّدلل قلاخا وهو وه ال ةدابعلا ٌقحتسي ال يذلا لا هلالا وهف كلذ

 لعجيو ءءاشي نم لشو ءاشي نم يدهم يذل وهو «تافصلاو لاعفألاو

 .نوديري ام ريغ ىلع دابعلا ريجي نأ ريغ نم هاّرفاک رفاكلاو تموم نمؤملا
 مہتاعاطو دابعلا لاعفأ اوجرخأ ثيح «ةّيردقلا ىلع در هقلخ مومع يفف

 مو شا نم اًرارفو مهنم اًرذح «هريدقتو هقلخ تحت اهوخد نع مهيصاعمو

 ام لعفی دبعلا لعج ىلع ٌرداق هاو ءربجلا يفني هتردق لاکو هلاک َّنأ اوردي

 لدعأو دابعلا ربجي نأ نم مظعأ وهف «هتنیشمو هردق ىلع اًيراج هديريو هراتخي

 مهلعج يذلا وه هللاو «نوراتخيو نوديري نیلا مه لب «مهملظي نأ نم

 ۔۳۵ ے



 امو ل ميس نأ نی اس نملط ہللا ةئيشمل ةعبات مهتردقو مهتداراو «كلذك

 . [ رنگا 2آ €4 تبلل نر هم كي نأ الموت

 :نيتملا .يوقلا راهقلا ,رّبکتم ا راّبچلا .زیزعلا د

 ء[٦٦ : ق4 اج وةر لا ہذّرعلا يناعم عیج هل يذلا :زيزعلاف
 ُنيِتملا يوقلا ینعلا اذه ىلإ عجریو ةّوقلا ةَّزع هذهو هتوق لاكل زیزعلا وهف
 هّرض ُدابعلا غلبي وأ دحأ هيلع ردقي نأ نعو «دحأ ةبلاغم نع عانتمالا ةَّزعو

 هتمظعب قيلي ال ام عيمج نع هرتکتو هعانتماو «هوعفنيف هعفن وأ هوّرضیف

 ینعم اهيلإ عجريو «هلامک يفانُي ام لک نعو ؛صئاقّتلاو بويعلا نم هلالجو

 هتلالد عم «ایربکلا ةياهنو ةمظعلا لاك ىلع لاد مسا رّبكتملا نأ عم ءرّبكتمل

 .هلالجو هو هتمظعب قيلي ال اع ههّزنتو هرّبكت وهو ءروكذملا ىنعملا ىلع

 هتردقب رهق يذلا راهّثلا» مسا اهيلع لاّدلا رهقلا ةَّرع :ثلاَّثلا ىنعملا

 ديب مهلك ِدابعلا يصار :تانئاکلا عيج هل تنادو «تاقولخملا عيمج

 .ْنُكَي م اشي م امو «ناک ءاش ايف هدیب كلملاو «هدیب هتاريبدتو كلملا فيراصتو

 دق اهلک - ةميظنلا تاقولخلا نم اقا - فشلا لاسلاو ٌيرلعلا اعلاف

 اه سيلف ءاهرّبدمو اهکیلل رذت امو يتأت امو ءاہتانکسو ابتاکرح يف تعضخ

 ٌیعرُفلا مكحلاو ش هلك رمألا لب ءيش مكحلا نم الو ءيش رمألا نم

 .هاوس هل الو هغ تر الو یه ال مکاح ال فلک ُارطار يردقلاو

 علا هلآ رابح لا يناعم نمو هراّبجلا يناعم دحأ يه رهقلا ینعمب ةَرعلاو

 ےن اے



 عاونأو ناطلّسلا ىلعو «یوتحا كلما ىلعو «یوتسا شرعلا ىلع يذلا «ىلعألا

 .گوتشا فيراصتلا

 ربجب يذلا وهو ہقفأٌرلاو ةمحّرلا فطل ىلإ عجري ینعم :راّبجلا يناعم نمو

 نیرسکنلا بولق اًصاخ اًربج ربجيو لتبملاو ضيرملا ربجيو «ريقفلا ينغيو ءريسكلا

 ةّبحملا نم مهبولق ىلع هضيفي اب هلاونو هلضفل نيِجاّرلا «هلاكل نیعضاخ ا «هلالجل
 .دادّسلاو قيفوتلاو داشرالاو ةيادحلاو ةّيهإلا تاحوتفلاو ءةّيناَبَرلا فراعملا عاونأو

 :كلملل كلاملا .كلكاد

 نم «كولملا كلم اهب درفت يتلا ءنآَّشلا ةميظعلا توعُنلا عیج هل يذلا يأ

 «ةئيشملا ذوفنو هةعساولا ةمكحلاو طیحلا ملعلاو «ةردقلاو ةَّزعلاو ةّوقلا لاك

 ملاعلاو ٌيولعلا ملاعلل ماعلا مكحلاو ءةمحّرلاو ةفأّرلا لاكو ءفّصّتلا لاكو

 يلا ةثاللا ماكحألل ماعلا مكحلاو «ةرخآلاو اینُڈلا يف ماعلا مكحلاو فسا

 :تادوجولا عيمج اهنع جرخت ال

 ادعالاو داجيإلاو اهل ٌرادقألا ٍتَرَج ثيح :ةّيردقلا ماكحألا - ۱

 .هردقو هناضق ىضتقم ىلع اهلک ؛دادمإلاو دادعإلاو داجيإلاو ءةتامإلاو ءابحالاو

 «هّئارش عرشو «هبتک لزنأو هلسر لسرأ ثيح :ةّيعرّشلا ماكحألاو - ۲

 «مهقالخأو مهدئاقع يف همکح ىلع اوشمی نأ مهرمآو «مكحلا اذه قلا قلخو

 «ٌُيعرَّشلا مكحلا اذه ةزواجم نع مهابخو «مهنطابو مهرهاظو «مملاعفأو مه اوقأو

 .توغاّطلا ماكحأ نم ٌيلهاج ٌرش وهف ہتکح ضقاني مکح لک نأ مهربخأ ایک
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 ندا يف اھڑشو اهريخ لامعألا ىلع ءازجلا وهو :ةّيئازجلا ماكحألاو - ٠

 هلدعل ات اهلك ماکحلا كلتو ةييضاعلا برقعو نیعن لاو هقرحلاو

 هم ياعم نم اهلك تولا هذهف ماعلا هدو هتمکحو

 «هيلإ نورقتفلا هدیبعو هکلم اهّلك تادوجولا ميج َّنأ :هكلم يناعم نمو

 قولخل الو «هكلم نع جورخ دحأل سيل «مهنووش عيمج يف هيلإ نورطضلا
 :ةعفذو هحفتو ہدادمآو هداج نغ غ

 داشرإو «نيملاعلا ةيادهو «هلسر لاسرإو «هبتك لازنإ :هكلم يناعم نمو

 باوّتلا عضوو «نيرباكلا نيدناعملا ىلع ةرذعملاو ةّجحلا ةماقإو نيلاصلا

 .افزانم رومألا لیزنتو ءاهعضاوم باقعلاو

 ابرك جّرفيو ءاّبنذ رفغي نأش يف موي لک هنأ :هکلم يناعم نم َّنأ اك

 ںیقفلا ينغيو ءريسكلا ربجيو «تافهّللا ثيغيو «تامشلا ليزيو ءا فشكيو

 ءاّموق عفريو «نيرخآ نیو فوق یر راش اھو اغ يدهو

 دابعلا فرعیل ؛دحاو ماظن ىلع ةيراجلا رومألا نم ءاش ام ریغیو «نیرخآ عضیو

 .هناطلس ةمظعو «هتئیشم ذوفنو هکلم لاك

 «ةميظعلا هتافص يه يتلا كللا تافص :رومآ ةئالث ىلإ مجرب كللاف

 «هدیبعو هکیلام قلخا عيمج ناو «ماوعلا عيمج يف نوؤّشلاو فیراصتلل هكلمو

 ءاهيف ةذفاّنلا تاريبدّتلا هلو ءٌيلغُشلاو ٌيولعلا ماعلا كلم هل يا كللا وهف

 .كراشم كلذ نم ءيش يف هلل سيل

- ۲۸۰ 



 :مالّسلا سوُدٹلا ج

 ‹صقَلا تافص نع سّدقتو «ميظعتو ةراهطو سدُف لک هل يذّلا يأ

 اک سئاشار بویعلا نم ةمالشلا لو تعا تافص ىلإ عجرب سودا

 .صقنو ااو بیع لک نم زاکلا وهف نا یتعلا لع دی مال

 :ناتیش هنع زنی ام عومجو

 لک يف یهتنلا هل اف هلاك تافص ياني ام لک نع هرم ِهَّنأ :امهدحآ

 نم كلذ يفانُي اع هم ةردقلا لامکو ملعلا لایکب فوصوم وهف «ٍلامک ةفص
 رغصأ الو «ضرألاو تاومّسلا يف ةّرذ لاقثم هنع بزعي نأو «ةلفغلاو نايستلا

 فوصومو «بوخألاو ءايعإلاو بعّتلاو زجعلا نع هّنمو «ربكأ الو كلذ نم

 فوصومو «موتلاو ةّنّسلاو تولا نم اھدض نع هژنم «ةّيموُيقلاو ةايحلا لامکب

 ههوجولا نم هجوب نما قو ةجاحاو طا نع هّرنم الا یتغلاو لدعلب

 ہفَسلاو ثّبعلا نم كلذ داضی ام نع هژنم «ةمحّرلاو ةمكحلا لامکب فوصومو

 .ةمحّرلاو ةمكحلا يناني ام عرشی وأ لعفي نأو

 .اهُداضیو اهيفاني ام لک نع ہٌزنم هتافص میج اذكهو

 ّنم وجوب دن هل نوكي نأ وأ «هقلخ نم ٍوحأ ةلثامم نع هم هنأ :يناثلا

 اہ يلي يذلا یھتنلا تغلبو تفرشو تمظع ناو اهَّلك تاقولخملاف ؛هوجولا
 لب «يرابلا هباشي وأ براق اهنم ٌءيش سيلف ؛اهب قئاّللا لامکلاو ةمظعلا نم
 اا رخ لب ايقلاعو ا تام قبا ف اار ا
 اهيف لح يذّلا وهف ایل اهاطعأ يذلا وه ءلاكلاو توعتلاو يناعلا نم
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 اهملع يذّلا وهو «ةنطابلاو ةرهاّظلا ىّوِقلاو راصبألاو عمّسلاو لوقعلا

 ال :ةكئالملاو لسُرلا تلاق ءاهّلّمكو اًنطابو اًرهاظ اهات يذلا وهو ءاهمهلأو

 .انتملع ام ال انل ملع

 نم لا كلك ايوا اج قامت لا لوقی يسدقلا تیدحا ينو

 ىلإ ۱۰۰. نتطآ نم ال عاج مُک !يِداَبِع اي ځا نوت هل
 .ثیدحا رخآ

 هّزنملا وهو «لامکلاو ةمظعلاو دجلا تافص يفانُي ام لک نع هّرنلا وهف

 .مالّسلا سوُڈقلا همسا يف لخاد كلذو «لائمألاَو وکلا لاو ٌدقلا نع

 :نمؤملا د

 نم كلذ هيضتقي امو «فارتعالاو قيدصّتلا ىلإ هانعم مجرب «ناييإلا»
 نمؤملا یلاعت وهف «مهقدص ىلع نيهاربلا ةماقإو نيقداصلا قيدصتو داشرالا
 راثأو «هتافصو هئاسأ نم هدابعو هّلسر ہفّرَع امو هسفن ىلع ىنثأ یک وه يذل

 ريسي ءيش وه هب نامیالاو هتفرعم نم قلخلا رایخ فاصوأ مظعأ وه ا كلذ

 قوفو هسفن ىلع ین اک وهف هجو لک نم قلطلا لامكلا نم هل ام ىلإ ةبسّنلاب
 .هدابع هيلع ينثي ام

 هرارقإو هلعفو هلوقب مهقدصب دهشو هّلسر قّدص يذلا ىلاعت وهو
 تایآو ٍتازجعم نم ةريثك الاعفآ ىلاعت لعفو ءمهقدص نع ربخأ ثيح

 .(۲۵۷۷ :مقر) ملسم هاور (۱)

 ے58



 يذل قاب دهشتو مهقدصب دابعلا فر ةعونتم ٌنیهاربو ةريثک قراوخو

 نم هيلع ماقأ الإ ؛يش اهنم قبي ل ةميظعلا لئاسلاو بلاطلا لكف «هب اوژاج
 ی بش فو قافلا قانع هرس ط :یلاعت لاقو اربتک اًنیش نيهاربلا

 .[۵۳ : کنز 4 هنأ نل کی

 ىلع زصتقتلو ہەب لو هب حل ةّيحملاو ةفرعملا ىلإ عِجاّرلا نامیإلاف
 .[نمولا ریسفت يف] ميظعلا لحما اذه ین ةراشإلا هذه

 :طیحا نمیھم ا .دیهشلا 0

 «نطاوبلاو رهاوظلاب ہُملع طاحأ يذلا «ءايشألا عیج ىلع طلا يأ

 اهیفخ تاوصألا عيمج عمسو «تالّبقتسملاو تايضاملاو :تاّیلج او تاّیفخلاو

 ءاهريبكو اهريغصو ءاهليلجو اهقيقد ٍتادوجوملا َعیمج ٌرصبأو «ِتاّيلحلاو

 عيمجب هتينطابو هتّيرهاظو «هتّيرخآو هتیلوأو هناطلسو هثردقو هّملع طاحأو

 الو ںیم نع ذيك ساب ف رمل هفلج یم حج الإ هادو

 ہن هناطلسو هکلم نع دكر الو یف هملع لع یا الو «دیعب نع بیوق

 .ء يش همظاعتی الو «ءيش هيلع ىَصاَعَتَي الو «ءيش هتّرعو هتردق نع تلفنی الو

 ین اهئازج ٌرادقمو اهرادقم ملع دقو ءاهاصحأ دق دابعلا لامعآ عیجو

 ةربابخاو كوللاو هتمحرو هلدعو هذمو هّتمکح هیضتقت اب میزاجیسو ءٌرشلاو ريخلا

 ناف :مہنایغط مقافتو «مهتوربج دتشاو «مهکلم مظعو :مہْئوطس تمظع ناو

 ۔ةالتک يدعس نبا خیٌطلا طخب ةفحلم يهو هلال ةخسْلا نم ةدايز نیتفوکعلا نيب ام (۱)
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 «مهتانكسو مهتاكرح لک بقارو ىصحأو «مهاوحأب طاحأ دق داصرم اب مه هللا

 .هتئيشمو هتدارإو هفّرصت نع ٌحورخ مه سیلو «هديب مهيصاونو

 "بلاغلا سيل ٌُبولغملا مرجملاو بلاّطلا ةلإلاو لا نيأ

 لاو «ءيش ّلكب هتطاحإو «هيلع ةعس ىلإ عجرت ةئالّثلا ءاسألا هذهف

 ءازجلا ىلإو ؛مغامعأب هدابع ىلعو هدابعل هتداهش ىلإو ؛هناطلسو هكلم ةمظع
 «عرَّشلا ماكحأو هرَدَقلا ماكحأ ىلع مهئارجإو «دابعلا فيرصتب برا دارفناو

 .ملعأ هللاو ,ءارجلا ماكحأو

 :ديجلا .ديمجلا د

 لکف «لاكلا تافص عيمج يهو ءاهّلك حقادلاو دماحلا عيمج هل يذلا يأ

 لک ىلع دمحيف ءاهتاقّلعتمو اهراثآ ىلع دمحيو ءاهيلع دمحي هتافص نم ةفص
 نم هّمكحأو عئارَّشلا نم هعرش ام ىلع دمحيو «تانئاكلا يف هرّبديو هّرّبد ريبدت

 هتباثإ ىلع دمحت ایک «هئادعأل هنالذخ ىلعو هئايلوأ هقيفوت ىلع دمحيو ؛ماكحألا

 معتلا نم دابعلا ىلع هب لّضفت ام ىلع ٌدمحلا هلو «نيصاعلل هتبوقعو نيعئاطلل

 .اهؤاصقتسا مهيلع رَّدعتيو اهؤاصحإ دابعلا نكمُي ال يتلا تاكربلاو تاریخ او

 لوألا يف دمح ا هلو ءٌلَفُهلاو ّيولعلا ملاعلا الم دق ىلاعت هدمحف

 هتمكح ىلإ اًمجار كلذ نوكل دابعلا هيف بّلقتی الك هذمج مع دقو «ةرخآلاو

 ْنَمو ةَهَرَْأب هتمقن نم يب هللا لزنأ ام ىأر نيح هلاق :بيبح نب ليفن وه تيبلا اذه لئاقلا (۱)
 .مارحلا تیبلا مده اودصق (نیح هعم

 .«بولغملا مرشألاو» :هيف هظفلو ۳۰۳(۰ /۱۵) «يربطلا ريسفت» :رظنا
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 هدمح يذّلا دیمح ا وهو ءاھعضاوم رومألا ہعضوو «هناسحإو هلضفو هلدعو

 معنأ ام ىلع مهدمحي يدل ٌديمحلا ىلاعت وهو «هقلخ ٌرايخو هؤايفصأو هؤايبنأ

 .بّبسملاو ببّسلا هنمف «مهيلع هب

 ةمظع ىلإ عجري ديجملاف ءاهتمظعو تافّصلا ةعس وهف دجلا اّمأو

 لاکلاب هدّرفت ىلإو هناطلسو هكلم ةمظع لاو ءاهتعسو ابترثکو هفاصوآ

 ءيشب اوطيحي نأ دابعلا نكمي ال يذلا ءقلطملا لاجل او قلطلا لالجلاو قلطملا

 فاصوألا ةرثكب صخآ ديمحلا مسا راص ديجملا دیمح ا نيب عم اذإف «كلذ نم

 .دجلاب هدخوتو اهتمظعب ٌّصخأ ديجملا مساو ءاهتعسو

 :ميکجلا 5

 يه ةمکح اف «هدابع نيب مکح لا لاکبو «ةمكحلا لامکب فوصوملا يأ

 ثيح دمحلا ةعس ىلعو ءاهبقاوعو رومألا ئدابم ىلع عالطالاو ملعلا ةعس

 يف حدی الو لاؤس هيلإ هّجوتي الو ءاهزانم اهزنیو اهعضاوم َءايشألا عضی
 .هرمأو ہقلخ يف ةمكحلا هلف «لاقم هتمكح

 ناكو «قتخا ىلع المتشمو «قاب قلخلا قلخ هّنف ؛هقلخ يف ةمكحلا ام

 لک ىطعأو «ناقتإ لمكأب اهبّترو ماظن نسحأب اھّقَلَع حلا هتياهنو هتياغ

 وضع لکو ؛تاقولخلا ءازجأ نم ءزج لک ىطعأ لب «هب قئاّللا هقلخ قولخ
 قلخ يف قلا ىري ال ثيحب هب ةقئاللا هتئيهو هتقلخ تاناویح ا ءاضعأ نم

 قلخلا لوقع تعمتجا ول لب ءاّصقن الو اًللخ الو ءاًروطف الو اًئوافت نمحّرلا

 .اوردقي مل تادوجولا هذه نم نسحأو الثم اوحرتقيل

 ے2:



 لکل مولعملا نم ناك اذإف «هتافصب ملعلا نم اًعطق مولعم رمأ اذهو

 هضرفت لامك نم ام هّلأو ہدابعلا هب طيح ال يذلا لامكلا هل هللا نأ نمؤم فصنم

 هلاعفآ تناك «لجأو كلذ ني مظعأ او ال نوردقلا هردقيو ناهذألا

 اھّمظنأو ءاهتسحأو رومألا لمکآ قلخ ا ىلإ هلصوأ ام ٌعيمجو هتاقولخمو

 ۸۸-2: ننکنا] کیت لک نم 1۳ عصا : اهتقتأو

 هللاو هردم ىلإ بوسنم ریبدتلاو ءهلعاف هيسحو هلاك يف عبتي لعفلاف

 ال كلذكف «لاجلاو نسحلاو ةمظعلا يف هتافص يف ّدحأ ههبشي ال اك ىلاعت

 نودجي له «هباتک نم ةريثك عضاوم يف هدابع ىَّدحت دقو «هلاعفأ يف حا ههبشي

 هلقع ةهافسب كلذ نم اًئيش ىعَّذا نمو ءاللخو اًصقن هتاقولخ يف نودهاشي وأ

 .نونجلاو قمح اب ءالقعلا نيب هلقع ىلع ىدان دقف «هتءارج مظعو

 «بتکلا لزنأو عئارّشلا عرش ىلاعت هل ؛هرمأو هعرش يف ةمكحلا اأو

 لض نار انس لا تک و هال هک تيا لَا نرو

 .اذه نم مظعأ مركو

 هل لمعلا صالخإو «هل كيرش ال هدحو هتدابعو ىلاعت هتفرعم ناف

 «قالطإلا ىلع هدابعل هنم ایاطعلا ٌلضفأ هيلع ءاتلاو هركشو «هركذو هدمحو

 رورشلاو عجافلاو ةا لیکار ای هيلع فام نك اقا لجو

 ةّيدبألا ةداعّسلا ىلإ لوصولل ٌديحولا ببّسلا يه اہئأ امك «حاورالاو بولقلل
 .ٌيِدَمْرَّسلا حالفلاو

 «تاريخلا ٌلصأ يه يتلا ةمكحلا هذه ال هعرشو هرمأ يف نكي مل ولف
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 اهلجألو ةقيلخلا تلخ اهلجألو «نصاقلاو لئاسولا ربكأو «تاّذَللا لمكأو

 ُماكحأ ةقيلخلا ىلع تّرُج اهلجألو اّنلاو نجلا تقلخ اهلجألو ءءازجلا ٌّقح
 فاش ٌةيفاك تناكل ؛ةيئازجلاو ُةّيعرَّشلا راحل ا ِكلملا

 دئاقعو الع بولقلا ًالمت هرابخأف ريخ لک ىلع هغرش لمتشا دقو ؛اذه

 فراعملا نم امل لصحيو ءاهفارحنا لوزيو ُبولقلا اهب ميقتستو «ٌةحيحص

 ٌقالخألا رمثتو «حلاصمو عفانم انار :بساكلاو مئانغلا لضفأ

 رجألاو «لماكلا ّيدهلاو ةحلاّصلا لایعالاو «ةنيمّثلا بقانملاو «ةليمجلا

 رطفلاو ةحيحّصلا لوقعلل ةقفاوم اهلك هيهاوثو میلا باوَّتلاو ؛ميظعلا

 مهضارعأو مهقالخأو موقع يف سالا رضی اًع الا ىهنت ال مال ؛ةميقتسملا

 .مهلاومأو مہنادبأو

 وأ ةصلاخ ا دسافملاو ءاہب رمأت ةحجاّرلا وأ ةصلاخلا حلاصلاف ؛ةلمجلابو

 ىلع ءازجلا ماكحأ كلذكو «هرمأو هقلخ يف ميكحلا وهف ءاهنع ىهنت ةحجاّرلا

 .ملعأ هللاو ءاليصفتو ًةلمج ةمكحلل ةقفاوملاو ةبسانملا ةياغ يف لامعألا

 :ریبخلا ميلعلا ںیصبلا عیمّسلا د
 «تاجاحلا نفت ىلع تاغّللا فالتخاب تاوصألا عيمجل عيمّسلا يأ

 لب ځم وه نمو هي ر ج نمو لولا رسام کاو س » ءاهرهجو اھڑس

 .[ نا خآ 4 ٍراَبئراَسَو

 ىلع ِءادوّسلا ملا بیب رصيف لجو قد ءيش لک رصبأ يذلا ريصبلا

 تاناويحلا قورع يف ةيذغألا نايرج رصبُيو لیلا ةملظ يف ِءاّمّصلا ةرخصلا
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 :"لاق نم نسحأ دقلو «تاتابَّتلا ناصغأو

 لیلالا ميلا لبللا ةملظ يف اهحانج ضوعبل دم ىري ْنَم اي
 ِلحنلا ماظعلا نيب نم خلاو اهرحن يف اهقورع ًطاين ىريو

 لوألا ِنامزلا يف ينم ناكام اہ وحق ةبوتب يلع ننما

 الو ءءامّسلا يف الو ضرألا يف ءيش هيلع ىفخي ال يذلا ءىش لكب ميلعلا

 «تازئاجلاو تاليحتسملاو تابجاولاب هملع طاحأ «ءیش هملع نع بزعی

 تاّيفخلابو لاو ٌيولعلا ماعلابو «تالبقتسملاو تارضاح او تايضاملابو

 امو رخل ولا یف ام ديو وه الا اهملعیال بلا حام ةدنعوط :تاّیلج او اک ورم سوم

 ني کف الإ ںی الو بطر او ضرلا تط نت لو اهمک عی الا وَكَتَت نم طس

 سوسوت امو رودّصلا هتنکآ ام ملعیو «ىفخأو ّرّسلا ملعي ء[ ہال 4با

 .ىّرَّثلا تحت امو ىلعلا تاومّكلا قوف امو «سوشلا هب

 ملعو «رئامّصلا نونكم ىلع علّطاو ءرئارّسلا هملع كردأ يذلا ريبخلا

 ۱ روجيدلا تايلظ ف تارا قئاقدو ءرومألا فئاطلو روذبلا تاّيفخ

 ءرغّصلاو فطُللا ةياغ يف يه يتلا ةيفخلا رومألاب ملعلا ىلإ عجري ريبخلاف

 .ةّيلجلا رومألاو رهاوّظلاب هملع ىرحأو ىلوأ باب نمو ءافخلا ةياغ يفو

 ءامسألا هذه ركذ يأ ام اًريثكو «نيرمألا ىلع ةقباطملاب لذي ميلعلاو

 .(۲۰۷ /۱) «ةركذتلا» يف يبطرقلا اهدروأ (۱)

 .[(۳۲۹ /۲) سراف نبال ةعللا سبياقم مجعم»] ,مالّظلا :روجيّدلا (1)

 ا



 اهاكإ ىلع اههّبنيو بولقلا ظقويل ءاھٹازجو لامعألا قايس يف ةميركلا

 .مهبهرُيو مهبغريلو ءاهصالخإو اہناقنإو اهناسحإو

 :فیطللا د

 :ناينعم هل ىنسحلا هئاسأ نم فیطللا

 رئارّسلا كردأ ىح فطٌلو قد هملع َّنأ وهو ریبح ا ىنعمب :امهدحأ

 .تاّيفخلاو رثاّضلاو

 تامارکلا ىلإ نينمؤملا هدابعو هءايلوأ لصوي يذلا فيطّللا :يناثلا ىنعملاو

 «نوديري ال امو نوديري يلا «نوفرعی ال يلو نوفرعي يلا قرطلاب تاریخ او

 مهو ىرسيلل مهرشیف ہہئایلوأب فطلیف ء''نوھرکی يذّلاو نوب يدّلابو

 «مهعفانمو مھح اصم ىلإ دوعت اهتبقاع ةّيجراخ اًرومأ رّدقيف مه فطليو «یرسعلا
 اًرومأ رّدق ثيح يأ ۱۰۰ : کالا 4 آَمَياَمِل كیطآ رد :ك# فسوی لاق رم

 ةهورکم اهتدابم يف تناکو «هيبأو فسوی ىلإ ةديمحلا اهتبقاع تداع َةّيجراخ ٌةربثک

 .دئاوفلا لجأ اهدئاوفو «بقاوعلا َدمحأ اهبقاوع تراص نکلو سوفتلل

 :ديعملا ئدبملا ح

 آنأَدباَمَكأم ۲۷ : ؛قئلا] 4 هدبمب و لا دب یزلاومو :یلاعت لاق

 ١ ١[. : ةقيفا] 4 نم لک کر

 هات فّلؤملل (ةّينآرقلا تايآلا نم بلا بهاوملا» باتک يف ینعلا اذه اًذج ةسیفن ةلثمأ رظناو (۱)

 ۔(اھدعب امو- ۷۰ :ص)

 2ع



 مهأدتبا ؛مهتوم دعب مهديعي مث «نیفلکلا قلخ أدتبا يذلا ىلاعت وهف

 «بتكلا مهيلع لژتیو ءلسُرلا مهيلإ لسريلو ءالمع نسحأ مه مع
 رهظو راّدلا هذه تضقنا اذإ مث .ىّدسالو تبع مهقلخي مل ,مهاهنيو مهرمأیو

 باوّتلا مهيزجيل مہتامأ امدعب مهداعأ ءرامعألا هذه تنو راَّجفلا نم راربألا

 «هللا ماودب اًثاد ًءازج مهنایصعو مهرفك ىلع باقعلاو ؛مهتاعاطو مہن|میإ ىلع

 .ریسی هللا ىلع هلك كلذو «هئادتبا نم هيلع نوهأ قلخلا ٌةداعإو

 هذه ٍةداعإو ٍءادبإ لك لمشي نايركلا نایسالا ناذه هيلع ّلد ام مومعو

 موي لک :مھتظقیو مهمون يف ةداعاو ِءادبإ يف راَّدلا هذه يف ساّنلاف .تاقولخلا

 ءاملب اهيبحي «ةداعإو ءادبا يف ماع لک ضرألا هذهو نوآدییو نوداعي
 هذه يف اوماد ام اًدبأ اذکه ٌمث هایمر رضخألاو اًيشه ثلا دوعي مث ءراطمألاو

 .هتحرو هتمکش مبا لك كلذو مهماعنالو مش افاق و ےہ ةحوزادلا

 :ديري ام لاغفلا د

 ىصاعتي ال هلَعَف هديري رمأ لک َّنأ ؛هتردق ذوفنو هتّوق لاك نم اذهو

 يأ ىلع دعاسم الو نيوع الو ريهظ هل سیلو ءٌدحأ هضراعي الو يش هيلع

 .نوكيف ْنُك :هل لاق اًرمأ دار اذإ لب نوک رم

 عيمجف هدجو هتمكح هيضتقت ام ال ديري الف ہدیری ال لاّمفلا هنأ عمو

 ةردقلا لاك ةهج نم ؛نیتھح ا نم لامکلاب فوصوم وهف «هتمكحل ةعبات هلاعفأ

 ةهج نمو «هتدارإو هتنیشل تداقنا دق تانئاكلا عيمج َّنأو «ةدارإلا ذوفنو

2 



 رص لع ير ٤إ :لعفو لوق نم هنم ردصي ام لک يف میکح ا هّلِإف ةمکحلا

 .هلاعفأو هلاوقأ ين يأ ءآ تجذكن] 4 قت

 :باّوتلاراّمفغلا .روفغلا وفعلا د

 كلذ ژان لازت الو «كلذک الا نوكي ال «هتاذ مزاول نم ةرفغملاو فعلا

 تاقولخلا تعسو هترفغمو هوفعف اهّتلاو لیلا ءانآ ةقيلخلا لمشت ُةناقّلعتمو

 .مئارجلاو بوتذلاو

 هللا وفع نكلو «ةعّرنتملا تابوقعلا يضتقي قلخلا نم عقاولا ريصقتلاو
 ام اوبسك اب سالا هللا ذخاؤي ولف «تابوقعلاو تاّبّجولا هذه عفدت هترفغمو

 .ةّباد نم اهرهظ ىلع كرت

 :ناعون ىلاعت هوفعو

 ةدقعنلا تابوقعلا عفدب «مهريغو راقکلا نم نيمرجملا عيمج نع ماعلا هوفع

 فانصأ نم اهريغو كرشلاو سلب هنوذؤي مهف «مهنع معتلا عطقل ةيضتقملاو اهءابسأ

 مه طسبيو «ةنطابلاو ةرهاظلا معتلا مهيلع ریو مهقزريو مهيفاعي وهو ؛تافلاخلا

 .هملحو هوفعب مهم الو مهلهنيو ءاھعفانمو اهميعن نم مهيطعيو ندا

 «نيرفغتسملاو نيبال ةّصاخلا هترفغمو ٌصاخلا هوفع :الا عوّلاو

 ةبوت هيلإ بات نم لکف «نییستحلا بتاصلاب نيباصملاو ؛نيدباعلاو نيِعاَدلاو
 الو دّدرت اهبحصي ال يتلا ةلماّشلا ةّماعلا هللا هجول ةصلاخ لا يهو هاخوصت

 اهلكو ؛نایصعو یقوسفو رثک نم «ناک بنذ يأ نم هل رفغی هللا ناف رارص)
۳ 



 لالا ةت نم اوت ال هر عفت لا یابی لقط :هلوق يف ةلخاد 262
 .[ 0۳ : 2917 4 فی بوتان

 هدابع نم هللا ةبوت لوبق يف ةََسلاو باتکلا نم صوصنلا ترتاوت دقو
 بولا ةرفغم نم هب لصحي دّرجملا رافغتسالا كلذکو «نوكي بنذ يآ نم

 ءاياطخلا اهم رّمكت ة اصلا لامعألاو تانسحلا لعف كلذک و «هبسحب تاّيَّسلاو

 ۰۲۱۱۶ : 8+] 4 بالا نهی بکس

 عم تاتّيَّسلل لامعالا نم ريثك ریفکت يف ةريثك ثيداحأ تدرو دقو

 ريفكت يف ٌةريثك ٌصوصن تدرو اى «تاجرّدلاو تانسحلا ةدايزل اهئاضتقا

 وأ رِبّصلا ةفيظوب موقيو اهباوث بستحي يذل اًصوصخ «تائيّسلل بئاصلا

 ّيبلقلا الو ةبيصملا سفن ةهج نم :نيتهج نم ريفكتلا هل لصحهّف ؛ىضّرلا
 لامعأ مظعأ نم ام َنيِدّللا یضّرلاو ربّصلاب اهل دبعلا ةلباقم ةهج نمو «ٌقدبلاو
 .نادبألا لامعأ نم ٌمظعأ تاسلا اهريفكت يف بولقلا لامعأا ناف :بولقلا

 ہقفوو هل نذآ ثيح هيلع هنم ةبوت اهمّدقتت هدبع ىلع هللا ةبوت نأ ملعاو
 لعفلاب بات مث ہللا نم اًفیفوت ةبوّتلاب ماق یّح «كلذل هبلق يعاود كّرحو
 ةحلاّصلا لامعألا لکو هبوتذو هاياطخ نع ىفعو هتبوت َليَقَق هيلع هللا بات

 ءايبابسأ هل یهو اهلعفل هيعاود كّرحو دبعلل اهمغآ يذلا وه هللاف «ةباثملا ہذہب

 لضفأ اهيلع هبيثيو هنم اهلّبقتي يذّلا وه ىلاعت هللاو ءاهعناوم هنع فرصو
 ناسحالاب ئدتبملا هو ءرخآلا لّرالا وه هللا َّنأ ملعي نأ دبعلا ىلعف باوا

 .دصاقلاو لئاسولاب تابّیسلاو بابسألاب مركلاو دوجلاب لضفتلا معتلاو
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 عم دبعلا هلعفي اب هدبع يزاجت هللا َّنأ ةرفغملاو وفعلا بابسأ ٌصخأ نمو

 ىضاغتو هيلإ مهتءاسإ مهل رفغ نمو «هنع هللا ىفع مهنع ىفع نمف «هللا دابع

 .هللا هحماس مھحم اس نمو هل رفغ هوحن مېتاوفه نع

 ملا :دبعلا لوقك هترفغمو هوفع تافصب هللا ىلإ لس هبابسأ نمو

 يل رفا ملا يل رفغا ةرفغملا عساو اي يلع فا وفعلا ٌبحت رفع كن
 .«روفغلا وفعلا تنأ كن ينمحراو

 :یلعالا يلعلا د

 :تارابتعالاو هوجولا عیمجب قلطلا ٌرلعلا هل يذلا يأ

 ۔اھتیابو تانناکلا عيمج ىلع العو ؛شرعلا ىلع یوتسا دق هتاذب علا وهف
 الو اهل ال ٌةميظع هتافص ناف ءاھتمظعو هتافص ولع وهو هرذقب علا

 .هتافص نم ةدحاو ةفصب اوطیح نأ دابعلا قيطي ال لب ءدحأ ةفص امراقی

 عيمجف ءاهرسأب تانئاکلا هل تنادو ءيش لک رهق ثيح هرهقب علا

 امو «هنذاب الإ نكاس نكسي الو «كّرحتم مهنم كّرحتي الف هديب مهيصاون قلخ ا

 .نكي ل اشي م امو ناك ءاش

 اهتاقّلعتمو تافصلا ةرثك ىلع لدی علا َّنأ ىلعألا [و] لا نيب قرفلاو

 .اهتمظع ىلع لدي ىلعألاو ءاهعّونتو

 :ميظعلا ريبكلا د

 .اًمصو ةمظعلاو هاّنعن ءايربكلا هل يذلا وهو
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 نمف «يرازإ ةمظعلاو يئادر ءايربكلا» :يمدقلا ثيدحلا يف ىلاعت لاق

 )هم نم یخ يا
 :ناعون ةمظعلاو ءايربكلا يناعمو

 لاو ةّوقلاك ,لالمباو ةمظعلا يناعم عیمج هل نأو هتافص ىلإ عجري :امهدحآ

 نمو «ءایربکلاو ةمظعلا فاصوآ نم اهریغو دجلا لاو «ملعلا ةعسو «ةردقلا لاكو

 نبا كلذ لاق ایک نمّرلا تفک يف ةلدرخك اهعیج ضرالاو تاومّسلا َّنأ هتمظع
 معا ضارب

 ملا مر ها کیی ضرار حل وداع :ىلاعت لاقو " ساّبع

 نآشرلاو تولا كعب هل نإ ۰۲70۷ : 2211 4 ون بیپ کوم وکلا

 ىلاعت هلف ء[ لک اف 4© فسا نا ويب يول نیامھکس انا اکا نیکو کورت

 هک دابعلا غلي الو 9ھ “ص-0 55

 ديجمّتلاو لالجإلاو ريبكُتلاو ميظعتلا نحنا ٌقحتس ی ال هنأ نت عوّنلا

 لذبب كلذو «مهلامعأو مهتتسلأو مهبولقب هومّظعي نأ دابعلا ىلع ٌحتسيف «هريغ

 ءانلاو هركذب ناسللا لامعإو ءهنم فوخ او هل لاو «هتبعو هتفرعم يف دهجلا

 .هتیدوبعو هرکشب حراو لا مايقو «هیلع

 هرفکی الف رکشیو «یسنپ الف رکذیو «یصعی الف عاطُي نآ همیظعت نمو

 ضرتعُي ال نأو هب مُکَحو هعرش امو هرماوأل عضم نأ هلالجإو همیظعت نمو

 نابلالا هحّحصو ء(٤۷٦٦) هجام نباو 4۰۹۰ :مقر) دواد وبأو ۳۷۰/۲(۰) دمحأ هاور )١(

 ٤٥٥(. :مقر) (ةحيحّصلا ةلسلسلا» يف

 .(۲۵/۱۲) (هريسفت يف ريرج نبا هاور (۲)

 ے۵۴ ے



 همظع ام میظعت هميظعت نمو هعرش نم ءيش ىلع وأ «هتاقولخ نم ءيش ىلع

 .لامعأو صاخشأو ناكمو ٍنامز نم ُهَمَرَتْحاو

 يف تاريبكتلا تعرش اذغو «هژیبکتو يرابلا ميظعت اهحور ةدابعلاو

 ةدابعلا هذه يف همیظعت ینعم دبعلا رضحتسیل ؛اهتالّقنتو اهحاتتفا يف ةالّصلا

 روبی برش هل یی رو او درک یزید لو ا : تادابعلا لجأ يه يا

 .[ 2ل ] €4 رکو لالا ہم و لک

 :لیمجلا لیلجلا 7

 .اهیلع هل مّدقت امك ةمظعلاو ءایربکلا يناعم هل يذلا وهف ليلجلا ان

 «هلاعفأب ليمج هتافصب لیج ہہئامسأب لیج «هتاذب ٌليبج هّف لیم ا اأو
 نسحأب الإ یگسی الف لابا نسخ ةياغ يف يهو ینسخ اهلك هژایسأف
 نم ملعی اك «هئاسأ یف لخدی مل هريغو حدلا لمتحي مسالا ناك اذإو ءامسألا

 .ىنسحلا هئاسأ ءارقتسا

 4© اس رات له ء[ ١٠١ : تاجل ] 4 یسک هال یوا : ىلاعت لاق

 .[ 10 : ه7

 نع َرَبعُي نأ نكمي الو ءيش لک نم لمجأو تاوَّذلا لمكأ ىلاعت هتاذو

 عم هللا لهأ دل ىَّنح «هلالج ونک نع ریبعتلا نكمي ال اک لاج ونگ
 ال يتلا تاّدَّللاو حارفألاو رورُشلاو :فصوی ال يذلا میعّنلا نم هيف مه ام

 یشالتو «میعنلا نم هيف مه ام اوسن «هلامجب اوعتعو میر اوأر اذإ اهردق رداقي
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 ميعن ىلعأ يه يتلا لاحلا هذه مهل مودت ول نأ اوُدوو «حارفألا نم هيف مہ ام

 يف (ًثاد مهبولق تناكو «لامجلا نم هيف مه ام ىلإ المج هلامج نم اوستكاو ةّذلو

 اخرف دیزل مویب نوحرفیل ما یتح میر ةيژر ىلإ دیدش عوزنو میظع قوش

 ہّبحمو مّيرب مهتفرعل اًعبت تناك نإو لا هذه دا عم بولقلا هل ريطت داکت

 فعاضتت هلالجو هلامج ةدهاشمو مهبوبحم ةيؤر دنع نكلو «هيلإ قوشلاو

 .۔ٌبح او ةفرعملا ىوقتو َةّّللا

 یھف يهف «حلمو ءائو لک تافص امف «هتافص يف ليمجلا وه كلذكو

 لاو ةمحّرلا فاصوأ اًصوصخ علت اهرثكأو اهّمعأو تافصلا عسوآ

 اهلك هلاعفأ تناك كلذلو هلاح راثآ نم اَِّإف ؛مركلاو دوخاو ناسحالاو

 هيلع ینثیو اهیلع دمحي ينا ,ناسحالاو بلا لاعفآ نیب ةرئاد اہگأل ؛ةليج

 .دمحلاو ةمكحلا اهتقفاول اهيلع دمحي يتلا لدعلا لاعفآ نيبو ءاهيلع رکشیو

 لدعو ٌةحرو ىده اهلك لب ءملظ الو ٌةَفَس الو تبع هلاعفأ يف سيلف

 .[ اح 2(4) سم طر لع نر :دشرو

 ىدهو رونو ةمحر هلک هعرشو لا او نسحلا ةياغ ین اهلك هلاعفأف

 ,هلاج راثآ نمل إف مینا راد قو ایل يف لاج لكو :لاجر

 ردقی فیکو «لامجلاب قحأ لام ا يطعمف «لعألا لثلا هل ىلاعت وهو
 م 6 وس یکے

 تنآ َكْيَلَع ء ات يوخن ال» :هب قلخا فرعآ لاق دقو !؟هلاج نع ربعي نأ دحآ

 .«كسفت َلَع تينا اک تن

 .(۲۲۲ :مقر) (هحيحص) يف ملسم هاور (۱)
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 :لدعلا مكجلا د

 .ةرخآلاو اينّدلا يف مكحلا هل يذلا مک كلملا ىلاعت وه يأ

 مكح ام لب «ةّيردقلا هماكحأ نع قلخلا جرخي ال راّدلا هذه يفف

 جرخي الو نکی م اشي ملامو ناك ءاش امو «عزانم الو عنام ريغ نم ذفن ادق ب

 حالص يه يتلاو ؛ ماکت نسحأ يه يا ةّيعرّشلا هماكحأ نع نوفّلكملا

 ماكحألا هذه عاتب الإ دشرو ٌنيد محل ميقتسي الو ءاملاكو رومألا

 4 دون رول مک وما نم نسل نمو :هلسر ةنسلآ ىلع اهعرش يتلا

 < منت بتکلا میت دَر یاهو اگ ییا ریه ۰ [ نخ

 ۰۲۱۱6 : ال6

 مک الو لوق دحال ىقبي الو ءوه ال دابعلا ىلع مکتب ال ةرخآلا ينو

 اذإ اإ ٌدحأ هدنع عفشي الو «هنذلو هتدارا تحت ٌةيوطنم اهلك ٌتاعافَّشلا یّتح

 .ةعافّشلاب مكح

 ت يذلا لدعلا مكملا وهف «لدعلاو ةمکشاب اهلك ماکحالا هذهو

 ؛ٌلدع لک هرماوآف ,يهاونلاو رماوألا يف الدعو «رابخألا يف اًْدِص هالک

 ال توکل لدع اهلك هیهاونو تخڑلاب ةجوزع لدع يهف حلاصمو ماتم اہل
 هتازاجمو هتمکحو هتمرب ةنورقم اًضيأ يهو نارضألاو رورڈلا نع لإ یهنی

 وأ مهتاتیس يف ديزي الو «هتانسح نم اًدحأ مضیب ال ٌلدع «مهلاعأب دابعلل

 ]10: : ةلكالا] < یخ رزو هرزاو رر الو : هوحرتجا مرُج ريغب مییذعی 5

 لک الو لس اة ميمي الق فر روع کا نيو هکر
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 یّح اهّلك ةقيلخلل ماش ىلاعت هلدعف «نيمولظملا ٌقوقح مّيضي الو ءنيلاّظلا نع
 .هلدع لایک نم ءانرقلا ةاََسلا نم امن ةاَّسلل یصتفی هّلإف ؛ةَّلكملا ريغ تاناویح لا

 ساّنلل نوکی ال ؛نیرذنمو نیرشبم لسْرلا لسرأ هنأ :هلدع لامك نمو

 قع َكيَذَم اک امو ءريذن الو ريشب نم انءاج ام :اولوقي الئلو ٌةبَح هللا لع

 .[ اظلاخ) 40 الرشرکمجب

 ةردقلاو لوقعلاو راصبألاو عامسألا هدابع ىطعأ هنآ :هلدع لاك نمو

 .مشاعفآ ىلع مهرج مو «نودیری ام عيمج نم ْمُهتَكَمَو «ةدارإلاو مهلاعفأ ىلع

 هتردق لاک َّنأ اك .ةّيربجلا ُثهذم اہب لطبُي هتمحرو هتمكحو ُهُلْدَعَف

 نيذلا ةّيردقلا بهذم لطب دابعلا لاعفأ ىح رح ءيش لکل اًهومشو ہتئیشمو

 .ملّظلا لهأ ةقيقحلا يف مهو لدعلا لهأ مہگ زا نومعزي

 ةيلقعلا نيهاربلا هيلع تّلد ام وهو سلا لهأ هيلإ بهذ ام وه حاف

 دابعلا لاعفأ نآ هيلع افت اك «ىنسحلا هؤارسأ هيلع تلدو هّيلقَّتلا نيهاربلاو

 نع اه جورخ الف كلذ عمو ءاهّرشو اهريخ مهتاداراو مهرايتخا تحت ٌةعقاو

 .هرذقاو فا

 :حاتفلاد

 :ناينعم حاّتفلل

 مهنيب مكحيو «هدابع نیب حتفي يذلا مگح ا ىنعم ىلإ مجری :امهدحأ

 «ةرخآلاو اینا يف نيصاعلا ةبوقعو نيعئاّطلا ةباثإب مهنيب مكحيو هعرشب
05- 



 4© ۂیلآ حتما رو اه برش ار يب ی :لاعت هلوقك
 4© َدےیتلا ربع تو قحاب اتمر و ایہ حف ایر ء[ كت12]

 نأب اینُڈلا يف اذهو «ةمايقلا موي دابعلا نيب هحتف ىلوألا ةيآلاف ء[ كا

 .تابوقعلا مهم عقويو هلهأو لطابلا ٌلذيو «هلهأو لا رصني
 سوس ےہ

 لا عتفیام :ىلاعت لاق :تاریخ لا باوبأ عينج هدابعل هحتف :يناَّثلا ىنعملا

 ءنیڈلاو اینُڈلا عفانم هدابعل حتفي ةیآلا ١[ :اک] 4 اھل َكِيَتْماَكمْو ميم سا

 فراعلا نم اهيلع ٌرِدّيو .بولقلا ٌلافقأ هتيانعو هفطلب مهّصتخا نمل حتفیف

 «ميقتسملا طارّصلا ىلع هب ميقتستو اهاوحآ حلصُي ام ةّينايإلا قئاقحلاو ةينابَرلا

 اًلاوحأو ةّيئابر اًمولع هيلع لابقإلاو هتّبحم بابرأل حتفي هنأ كلذ نم صخأو
 .ةقداص اًقاوذأو اًموهفو «ةعطاس اًراونأو ءةيناحور

 نم نيقتملل یو بابسالا قرطو قازرألا باوبآهدابعل اًضيأ حتفيو
 «نولّمؤيو نوبلطي ام قوف نيلّكوتملا يطعيو ءنوبستحب ال ام اهبابسأو قازرألا
 .ةقلغملا باوبألا مهل حتفيو «ةريسعلا رومألا مه رشییو

 قازرلا ت
 ءاهشئاعمو اهقازرأ اهيلإ لصوأو ءاهّلك تاقولخلا قازرأب لّمكت يذّلا

 کم راعیو اهفزر هللا لع الِإ را يف مع نِ امون :اهنكامأو اٰهاوحأ ملعو

 «ردقیو ءاشي نمل قزّرلا طسبی [ ا ] 47 ی پک ڪ يف لی

 .قازرألا عيج ضرألا يف هدابعل ایه دقو

 ب۷



 افر مو( اح اہ اا © اه ضرال اف متاع اص املا ٥ا : ىلاعت لاق

 .[ باطل 4© یو رک کت ابو ةهکتر 2 اع یاد کو اونو

 مولعلا نم نينمؤملا رايخ بولق قزري يذل قاّرَرلا وه ىلاعت هللاو

 اهَّلك تاناويحلا قزريو «لمكتو ومنتو هب ىّدغتت ام «نامیالا قئاقحو فراعملاو

 اذإ دبعلل يغبنيف ءاهب قئاللا اهومن ومنتو هب ىّلختت ام ةيذغألا فانصأ نم

 قزريو «امساو الالح اًقزر هقزري نأب نيرمألا رضحتسی نأ ٌقزّولا هللا لأس

 .نافرعلاو ناییالا و ملعلا هبلق

 :ناعون اًضيأ هدابعل هقزرو

 يشاولا ةيمنتو ةعانّصلاو ةراجتلاو ةثارحلا هللا لعج امک «ببس هل ٌعون

 ان كل و » :ىلاعت لاق ءساَّنلا روهمج اهب قزتري اًقرط اهوحنو ةمدخ او

 اهب نوقزترت اًبابسأ يأ «[۲۰ : 211 4 یتیم
 اًيردق اقزر هل هللا ضیقی نأك هنم ببس ریغب هدبع هب هللا قزري عونو

 ؛كلذ يف ٌيعس قّرترلا نم نوكي نأ ريغ نم هريغ دي ىلع وأ ءاضحم اًيواس
 نّمع زارتحالا لجألو فرا ةلمج نم هّنإف ؛لاوُملا نع زارتحالا لجأل
 لمع نم ام هذه َّنِإف «كلام وأ دّيس وأ بيرق وأ جوز نم هيلع هتقفن بجت

 .هريغل اًعبات نوكي نأ اّمإو  هلمع راثآ نم ينعي-ناسنالا

 الو اهل لمع الو ءاھدنع ءىش ال تاقولخلا ضعب دجوي هلأ ديرن نكلو

 لاعت هللاو ءاهتشيعم بلط نع ةنالسك وأ های اًرجع ةزجاع اّمإ ءاهنم يعس

 ال قرطو اهبستحت ال هوجو نم هب ينغتست ام هقزر فاطلأ نم اه رّدق دق
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 اھ و ھی

 هدر لی ال مت باد نم نڪو «اهبقترت

 .[ تک اگل

 لاح ُةَوق هقزر كاردإ نع زجاعلا ناسنإلا ىلع دری دق هنأ هقزر فئاطل نمو

 امت یی فلک فا كو ع اگر ا يي لٹر
 .[1۲ : كنا] عداها بريم نم :رارطضالا دنع اًصوصخو

 ؛هریغب هقلعت اکطقنم «هتیافک نا هم هدبع یار اذإ يرابلا نأ امکف

 ىلإ لصو یّتم بارش وأ ماعط ىلإ ٌرطضملا كلذكف «هتبرك جّرفو هتوعد باجأ

 هب ام هفاطلأو ِهّير قزر نم هاتأ «كالهلاب نقويو دح لک نم اهيف سأيي ٍةلاح
 مكف «بورکلاو دئادشلا فشكل هدحو وجرملا وه هللا َّنأ ةفرعملا ةياغ فرعي

 .باّعولا كلملا فطل ىلع َّناَدلا بابلا اذه يف ةريثكلا عئاقولا نم

 نولوانتي ال ةليوط ةَّدم نوقبي ىضرملا نم اًريثك نآ هقزر فاطلأ نمو

 ولو ءاّمركو هنم الضف مهنادبآ كسامت ىلع مهنيعي ىلاعت ہللاو ءاًبارش الو اًماعط

 .َكَلَك بار ّسلاو ماعّطلا نع ةّدملا هذه ضعب حیحٌصلا يقب

 ماحرأ يف اهءاذغ لعج تاھگألا نوطب يف ةنجأألا َّنأ هقزر فئاطل نمو

 «هبرشتو هلكأت ًءاذغ لمتحت ال األ ؛اهقورع عم يرجي يذلا مّدلاب تاهّمألا

 من :تالضفلا نم هنم جرخ ام ِهّمأب ٌرضأو ءمحّرلا يف هب ٌرضأل كلذ ضرف ولو
 ىرجأ «ةّيداعلا ةيذغألا لمتحي ال هفعض نم ناكو اهّدالوأ ٌلماوحلا تعضو ان

 یماعطلا ءاذغلا هيف «نیبراشلل اًعئاس اًصلاخ اًميطل ابل هّمأ ید نم يرابلا هل

 .ةظيلغلا ةمعطألا لوانت ىلع َّيوَق یّتح كلذك لزي ملف «ُيبارَّشلا ءاذغلاو

 ملل ميما فوم ا
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 نح «هسفنب كلذ ةرشابم ىلع ردتقُم ريغ هعضو لاح يف ناك اك كلذكو

 لاو ةميظعلا ةمحّرلا اهبولق يف عقوأو «تاناويحلاو نییمدالا نم ِتاهّمألا هللا

 هللا كرابتف «ةيذغألاو قازرألا لوانت ىلع اهدالوأ تناعأف ءاهدالوأ ىلع

 .ريبخلا فيطُللا

 اهب طيحت الو ءنيفصاولا فصو اهيصحي ال ابونف ةرثكو قازرألا ٌعّونتو

 :درفلا دحالا دحاولا د

 ةمظعلا توعنب دٌحوتملا ءلالجلاو دجملا تافصب دّرفتملا دحاولا وه يأ

 دحاوو «هل يمس ال ہئامسأ يف دحاوو «هتاذ يف ٌدحاو وهف ءلامحلاو ءايربكلاو

 «نيوع الو ريهظ الو هل كيرش ال هلاعفأ يف دحاوو هل ليثم ال هتافص يف

 هل دّيعتلا يف ليثم هل الو ءميظعتلاو ةّبحملا يف دن هل سيلف هتّيهولأ يف ٌدحاوو

 ٌلكب درفت سگ و هتافص تمظع يذلا وهو «هل نیلا صالخإو ہللا

 نم اًئيش اوكردي وأ هتافص نم ءیشب اوطيحي نآ قلخ ا عیج ىلع رّثعتو «لايك

 .اهنم ءيش يف ٌّدحأ هلثامی نأ نع الضف «هتوعن

 :ةميظع رومأ ةثالث ىلع لدت ىلاعت هتّيدحأف

 .هوجولا عيمج نم وفکلاو ٌدّنلاو لثملا يفن-۱

 لاد تعن الو ةفص اهنم هواي ال ثیحب لامکلا تافص مس تابثاو- ۲

 .لامجلاو لالجلا ىلع



 اهاهتنمو اهتياغو اهتظعأ تافّصلا كلت نم ةفص لک نم هل أو -"

 . [ طفاذتغا 4( ملا كير لاو ط

 :دمّصلا و

 هتردقو هملحو هتمکحو هيلع يف َلُمَك دق يذلا میظعلا ٌدْیَسلا يأ

 تّدّمَص يذل ءاهميظع تافّصلا عساو وهف «هتافص عيمجو هتمظعو هتّدعو

 سيلف ؛اهنوژش ميج يف اهرثآب تانثاکلا لك هتدصقو تاقولخلا ميج هيلإ

 قلا اهرومآ حالصا يف هيلإ أجلتو هدصقت هربغ دوصقم الو «هاوس برا

 هيلإ عرضتو تاجعزلاو بئاوّنلا دنع هدصقت «ةّيوينُدلا اهرومآ حالصإ ينو

 ؛تاقشلاو بعاصلا اهتّسم اذإ هب ثيغتستو «تابرکلاو تاّدشلا اهترع اذإ

 «هتمحر ةعسو هملع لامکل اہتابرک جیرفت هيدلو ءاہتاجاح هدنع َّنأ ملعت اہگال
 .هناطلسو هترعو هتردق ميظعو «هنانحو هتفأرو

 :ينفملا ينغلا 5

 4© ڈیحلا ناو لاو يآ لإ هر مآ سال ايي :یلاعت لاق

 يذلا «هتاذب ینغلا لاعت وهف . [ لالا 2(4) قاره رج «[ هک 1

 يتلا هتافص لامکو هلاكل ؛تارابتعالاو هوجولا عيمج نم لطم ٌماَنلا ىنغلا هل

 مزاول نم هانغ َّنأل ؛اّتغ نوكي نأ الا نكمي الو ؛وُجَوِپ شصت اهيلإ قّرطتي ال
 ج نع ايتغ الا نوكي الف ءانسحم اًيحر اًفزار اًقلاخ الإ نوكي ال امکف «هتاذ

 الإ مهلك اونوكي نأ نكمي الو .هوجولا نم هجوب مهيلإ جاتحي ال قلخلا

 ت

 کام



 هتيبرتو هريبدتو همركو هناسحإ نع نونغتسي ال هجو لک نم هيلإ نيرقتفم

 .نْيَع ةفرط ةّصاخلاو ةّماعلا

 ىلع هدوج ناو هديب ضرألاو تاومّسلا نئازخ َّنأ :هانغ لاك نمو

 .تقو لک يف ءاحس هيدي َّنأو ءراھٹلاو ليّللا ءانآ لصاوتم هقلخ

 كلذ دنع مُهُدِعَيو ٍتقو لک هلاوس ىلإ هدابع وعدي هّأ :هانغ لامك نمو

 ام لک نم مهاتآ دقو ةباثإلاو لوبقلا مهذعّیو «هتدابعب مهرمأيو «ةباجإلاب

 وتو هودارأ ام لک مهاطعاو هوُنَأَس

 قلخلا لّوأو «ضرألاو تاومّسلا لهأ عمتجا ول هلأ :هانغ لاك نمو

 مُكْؤُس مهاطعأف «مهبلاطم هب تقّلعت الك هولأسف ؛ٍدحاو ديعص يف مهرخآو

 .رحبلا يف سمغ اذإ طيخملا صقنی ایک الإ هدنع ام كلذ صقنی م

 هطسبي ام ؛هفصو نكمي الو هردق رداقي ال يذّلا ميظعلا هانغ لامك نمو
 معتلاو «تاعّونتملا تاماركلاو تاعباتتلا تاّّللا نم هتمارك راد لهأ ىلع

 رب بلق ىلع رطح الو ءْتَحِوَس ذأ الو ثأر ٌنيع ال امم تانتفتل

 نم مهل طسب اب ہدابع ىنغأ ہتاقولغ عيمج ينخملا «هتاذب نخل وهف
 گی یک الر هل یل رضا دبل هيلع ادا
 .ىنغلا ىلإ ةلصوملا بابسألا

 نم مہبولق ىلع هضافأ اب هدابع ٌصاوخ ىنغأ هَّنَأ كلذ نم صخأو

 اوتفتلي مو هب مہبولق تقّلعت یّتح ةّيناهيإلا قئاقحلاو برا مولعلاو فراعملا

 .هاوس ِلحأ ىلإ
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 نإ ءيضرتلا ةرثك ْنَع ىتفلا َسیلا :للف لاق ایک ؛يلاعلا ىّتِخلا وه اذهو
 قئاقحو فراعلا نم هيف ابو هللاب ُبلقلا َيِنَع ىتمف «" "بلا ىَتِغ ىلا
 ىلإ لصو يذلا دبعلا راص ؛هللا هاطعأ امہ حرفو هب عنقو هقزرب َيِنَعو «ناهيإلا
 يغبي ال يذلا ینفلا هل لصح هلال ؛تاسائّرلا ّلهأو لول طی ال لاح ا هذه

 .سفتلا هب حرفتو حوا هب رستو ُبلقلا نئمطي هب يذّلاو الدب هب

 اتمی نآو تفت وفا لاو ناو تفاوت ّينغي نأ هللا لأسنف

 :مارکالاو لالجلا وذ 5

 الا اد یب اوظلأ» :#4 لاقو «عضاوم ةّذع يف ةنورقم نآرقلا يف تدرو

 ةمظعلا لاك ىلع ناّلدي ّبّرلل نايظعلا نافصولا ناذهو ۳:مارکالاو

 لعو ءاياطعلاو تاب ةرثكو فاصوألا ةعس یلعو «ةبيهاو دجملاو ءايربكلاو

 دّجملا بوبحملا مَّظعملا وه هللا نوكي نأ دابعلا نم نايضتقيو «لامجلاو لالجلا

 هلالجإو هميظعتو هتبيه نم بولقلا یلتمت نأو روکشلا هل عوضخلا دومحملا

 .هيلإ قوّشلاو ہن و

 :ضرالاو تاومّسلا عيدب ت

 تمت دق «ةفصو ةئيه عدبأو «ماظنو ةقلخ نسحأب |هعدبمو |هقلاخ يأ

 .(۱۰۵۱ :مقر) ملسمو (18 57 :مقر) يراخبلا هاور )١(

 «ةحيحصلا ةلسلَسلا» يف ينابلألا هححصو 0۳0۲۵ :مقر) يذمرتلاو ۱۷۷ )٤/ :دحآ هاور (۲)

 ء٦۷ :مقر)

 - ٦٦۔-



 بئاجعو هتعنص فئاطل نم |هيف عدوأو «ةمكحلا ةیاہنو نس ا فاصوأ امهيف

 عساوو دما ةعسو «ةمكحلا لامکب اهعدبمل دهشي ام هتقلخ رارسأو هتردق

 .ةربلا قيقدو «فطألا فيطلو :علعنا

 :نيملاعلا برو برا د

 قيلي لاك لکل اهّدعأو اهدجوأو «همعنب تاقولخملا عيمج ىّبر يذلا

 قولخ لک ىده مث «هب قئاّللا هقلخ ءيش لک ىطعأ ءهيلإ جاتحت اهب اهّدمأو ءاہب

 .ةيبرت لمكأب مهاّبرو مهاّذغو مهاّتو مع هدابع ىلع َقَدْعَأَو ءهل تلخ ام

 :ناعون ىلاعت هتّيبوبرو هتيبرتو

 ريبدتلاو قزّرلاو قلخلا مومع وهو «رجافو رب قولخ ّلكل ٌةماع ةّيبوبر

 وقت يت ل كيرشال سلخ معن ااو

 مهاذخو دو میل هب ناال ممه الا ٌةّصاخ ةيبرتو

 مهرگیو هروتلا لإ تاظلا نم مهجرحأو «هيلإ ةبانالاب كلذ ىّمتو هتفرعمب

 رش لک نم مهظفحو یخ لکل مهرَّسيو «یرسعلا مهبتجو «یرسیلل
 نآرقلا يف ٌةدراولا ءایفصألاو بابلألا يلوأو ءايبنألا ٌةيعدأ تناك اذغو

 دجتف «ةّصاخلا ةيبرتلا هذه مهنم اًبلطو «بلطلا اذه اًراضحتسا بولا مساب

 .اًدج عفان لاَوّسلا دنع ىنعملا اذه راضحتساو «عوّللا اذه نم اهلك مهبلاطم

 يبحلا «عنالا يطعملا «عفاَرلا ضفاخلا هللا علا :ىلاعت هناسآ نمو

 .طسابلا ضباقلا «تيمملا

 عم هل اهم دحاو لك قلع ال يلا ةلباقتا ةجودزلا ءایسألا نم يهو
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 رابخإلا هجو ىلع نآرقلا يف هذه تدروو ءاهعامتجاب قلطملا لامکلا َّنأل ؛رخآلا
 مسا اهنع ينغيف «كلملا يناعم نمو فّیوبرلا يناعم نم األ ؛لعفلاب اهب هنع

 هتافص نم كلما َّنِإف «كللا يناعم نم ةميظعلا يناعلا هذه َّنإَف ءكلملاو بلا

 كتير ولع ينس رو فکر كفو کیو لا وقف

 .ةقیلخ ا نيب ماّیَألا لواديو تيميو يبي هلأ مک ہہتمرو

 :دودولا 7

 َةّیفحلا هفاطلأو «ةعساولا هئالآو «ةليمجلا هتوعنب هقلخ ىلإ دّدوتلا يأ

 ہءایلوأ بحي دودولا ینعمبو هداولا ینعمب دودولا وهف کیم او ةّيفخلا هِوَعِنو

 هوبحآ الف ةّبحلا مہولق يف لعجو مهّبحأ يذّلا وهف «هنوُبيو ہءایفصأو
 .مهبح ىلع مهل ءازج رخآ اًبح مهبحآ

 بلجيو «هب مهدّدوتي ببس لک عضو يذلا وهف «هيلإ عجار لک لضفلاف

 ةميظعلا ةعساولا توعللا نم هل ام ركب مهيلإ دّدوت هُو ىلإ مہبولق بذجیو
 حاورألاو بولقلا نإف «ةميقتسملا ةدئفألاو ةميلَسلا بولقلل ةبذاجلا «ةليمجلا
 .لاکلا ةّبحم ىلع ةلوبجم ةحيحّصلا

 يف ةيضاخ هل هتافص نم فصو لكف «قلطملا ملا كالا هل قلعت هللاو

 ةميظعلا همعنو هئالاب مهل دّدوت مث ءاهالوم ىلإ بولقلا باذجناو «ةّيدوبعلا

 ءرومألا ممل َّمتأ ابو «مهحلصأ او «مهايحأو مهاقبأ امو مهدجوآ اهب يلا

 نامیالل مهاده ابو تاّیلاکلاو تايجاحلاو تاّیرورضلا مهل َلَمَك ابو

 مهنع جرف ابو رومألا مه رشي اہہو ؛ناسحالا قئاقحل مهاده ابو مالسالاو
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 جرح ا مهنع ىفنو اهرّسيو عئارّشلا مه عرش امو «تاّقشملا لازأو تابركلا

 مهناعأو هكولس مه ری اهبو «هلاوقأو هلامعأو ميقتسملا طارشلا مه نب ابو

 عفانلا مه بلج اك ناضلاو هراكملا مهنع عفد اهو ءاردقو اًعرش كلذ ىلع

 .مظعأ اهنم مهيلع يفخ امو اهضعب اودهاش اًفاطلأ مهب فطل ابو اسلاو

 ةيلخادلا نادبألاو حاورألاو بولقلا تابوبحم نم ةقيلخلا هيف ام عيمجف
 َّنإف ؛مهيلإ اهب دّدوتی «هدوجو هِمَرَك نم اہگإف ؛ةنطابلاو ةرهاّظلا ةّيجراخلاو

 ناسحإلا اذه نم مظعأ ناسحإ أف ءاهيلإ نسحلا ةّبحم ىلع ةلوبجم بولقلا
 ةئ اكو !؟هدارفأ نع الضف «هعاونأ نع اًلضف هسانجأ ءاصحإ رڈعتی يذلا

 .هيلع ءانلاو هركشو هدمحو هتّدوم نم مهبولق ئلتمت نأ دابعلا نم بلطت هنم

 يف رّضقيو «تامّرحملا ىلع اًرجتيف هنع درشي دبعلا َّنأ ہدّذوت نمو

 مث هاتیش اهنم هنع عطقي الو «معتلاب ہڈمیو هنع ملحيو هرتس هللاو تابجاولا

 هیلا هبلجي ام تاداشرالاو ظعاولاو تاريكذّتلاو بابسألا نم هل ضّيقي

 بولا نم هفلسأ ام هنع وحمیو «مئارجلا كلت هل رفغیف «بينيو هيلإ بوتیف

 دودولا نارتقا ٌرس - ملعا هللاو اذه ّلعلو «ّبحو هّدو هيلع ديعيو «مئاظعلا

 .[ داغ 4 )لو :هلوق يف روفغلاب

 محرآ هنأ ردي حرف مظعأ مهتبوتب حرفي ها :نیبئاتلل هتّدوم لامك نمو

 هعم ناك هئايلوأ نم هّبحأ نم نو ءنيعمجأ ساّنلاو مهدالوأو مہیدِلاو نم مهب

SS 

 لک هیات هبحأ یّتع ٍلِاَوَّتلاب َكِإ بری يڍْبَع لاری اَل» :يمدقلا
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 يا ُهَلْجِرَو هاب شنی يا ُهدَبَو هب ربي يذلا ُهَرَصَبَو وب ْعَمْسَي يَِّلا هَعْمَس
 eee ال يناس نیل اهي يشن

 “اسم هاو تولا هری «ُنمْؤملا يّبَع سفت ٍضْنَق ْنَع يدر لا نأ
 «مالقألا اهيصحت الو «لاّبب رْطْخَت ال مهيلع هئايفصأو هئايلوأل هبح راثآو

 مهحالف او ؛مهرورسو مہتایحو مهحوَرو مهحْوُر يهف هل هئايلوأ ٌةَّدوم امأو

 مهتتسلأ تجهل او «هورکشو هودمح امو «هتّيدوبعب اوماق اهب «مهتداعسو

 «ةعّونتملا قوقحلا نم مهيلع باما بیو «هتمدخ مهشراوج تقسو هركذب

 .هتفلا نع مهحراوجو هئاجرو هفوخو هريغب قُتل نع مهولق رک اہو

 حل هذه اًعبت ةيعيبطلاو ةّينيّدلا میام يح تراص اهو

 لک اوُيحأو «هءايلوأو هلسرو هتايبنأ اوُبحأ میر اوُيحأ ان مہگ ماف ةّينيدلا ام

 .لماعو لمعو «ناکمو ِنامز نم هّبح ام اوُبحأو «هيلإ برقی لمع

 اهي ىلع سوفتلا ٍتّلہُج يتلا مهتاوهش اولوانت مہئإف ةّيعيبّطلا ةّبحملا اًمأو

 «مهالوم هی ام ىلع اهب ةناعتسالا هجو ىلع ٍةحارو سبلمو :برشمو ٍلكأم نم

 و ست هذه ام اودصق |کف اًضيأو

 رماوألا نم اهوحنو [۳۱ : قاجالا] هاورفاو اولُكَو# :هلوق لثم يف ةقلطلا

 لاثتما اه لماح ا بسلا راصف «تاحاّرلاو تاحابلاب ةقّلعتملا تابیغتلاو

 تراصف برا تابوبحم ىلع اهب ةناعتسالا اه ْتَدِصُق يتلا ةياغلاو «رمألا

 .مهبوبحم ىلإ بول ةلوغشم اهّلك مهتاقوأ تراصو «تادابع مہتاداع

 .(1۵۰۲ :مقر) يراخبلا هاور )١(

 کا یک



 مهیلع اپ لّشفت ىلا ا راثآ نم ةليلخلا یف زالا هذه لكو

 حور وه يذلا با نم بلقلا يف ام بسحب رومألا هذه یوقتو «مهتوبحم

 .بّرَقَتلا ساسأو دّبعَّتلا نْيَعو ءديحوّتلا ةقيقحو «نامیالا

 هئايلوأ بولق يف هتّيحمف هفاصوأو هتاذ يف ٌليثم هل سيل هللا َّنأ امکف

 الل يف الو ءاهراثآو اهردق يف الو ءاہتایاغو اهیابسآ يف ریظن الو ليثم اهل سيل
 نم تارّدكملاو تادّكتملا نم اهتمالس يف الو ءاهماودو اهئاقب يفو ءاهرورسو

 .هجو لک

 :روکُشلا رکاشلا روبصلا ميلجلا د

 وع ه٤ ه2
 للا نِي ُهَعوَس یف ََلَع ضا َدَحَأ الد اس يف

 يصاعم ىلع ىلاعت ہربصف «*مُفرریو ْمِهفاَعُي َوُهَو دولا هَل َنوُلَعْي
 اف «لماكلا ربّصلا وهو ںادتقاو ةّوق نع ريص «نیبراحلا ةيراحمو .نیصاعلا

 معّنلاب مهيلإ بّبحتی وهو «هيلإ نوُرطضم مهو يصاعلاب هيلإ نوضُعبتی دابعلا

 «مهتاوفه ةرثك عم مهرتسيو مهتالز نع ملحي ی اعت وهو «ءانغ لاک عم

 .اًمركو الج الا كلذ هديزي ال ىلاعت هللاو «نايغّطلا يف نودامتیو

 هيلع ترا دق لاعت للاو هم لع فرم كبخلا نآ لاق هملج نمو

 سم تای وو وس هملج

 نم لیلقلا لبقیو .للّرلا نم ريثكلا رفغي يذلا ہدابعل روكّشلا لاعت وهف

 .(۲۸۰6 :مقر) ملسم هاور (۱)
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 اًيثك ليلقلا لعجو «باسح ريغب هفعاض هلمع دبعلا صلخأ اذإو «لمعلا
 هنوعب موقيو هل هللا ركشيف «ٌقاشملا صعب هلجأ نم هدبع لّمحتيو ءاًريبك ريغّصلاو

 .تاحار بعاتملا كلتو «تالوهس بعاصملاو ٌقاشملا كلت بلقنتف هعم نوكيو

 :بيقرلا د

 بقارلا .بویغلاو رارسألا نم اوعلا هتّوح امو «بولقلا ين ام ىلع عسل يأ
 هيلع ىفخي الو ءيش لکب طاحأو ءيش لک ىصحأ يذلا ءماوّدلا ىلع هدابع لامعأل

 .ةدسافلا تادارإلاو ةّيَلا تالا نم رسا هتّرسآ ام ملعي يذلا قد ناو ءيش

 «تاماقلا عيمج ىلع يلوتسلا ماقم ا كلذ هثروآ بيقّرلا همساب هللا دّبعت نمو

 تاکرح ىلع ٌبيقر هنأ ملع نم َّنأل ؛هتانکسو هناکرح يف هلل ةبقارملا ماقم وهو

 دب ال ِهّنإَف ءملعلا اذه مادتساو ةّيرهجلاو ةّيّرّسلا هظافلآو هحراوج تاكرحو هبلق

 ىلإ اورظنا للاب ةفرعملا رارسأ نم ميظع رس اذهو «ليلجلا ماقملا اذه هل رمثي نأ

 .ةرهاّظلاو ةنطابلا نووشلل هحالصإو ةميظعلا هدئاوفو هتارمث

 :بیجملا بیرتلا 7

 لبح نم ناسنإلا ىلإ برقأ وهو ءدحأ لکل بيرقلا ىلاعت وه يأ

 :ناعون ی اعت هبرقو «ديرولا

 ىلإ برقأ وهف هتطاحاو هتدهاشمو هتبقارمو هتربخو هملعب ماع ٌبرق
 .هسفن نم دحأ لک

 الو «ةقيقح هل كردي ال برق «هیبو هيعادو هيدباع نم ٌصاخ ٌبرقو
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 هدنع بلقلا روضحو «هديدستو هقيفوتو هب هتيانعو هدبعب هفطل نم هراثآ ملعت

 .برقلا اهيف لصح يتلا لاح ا كلت يف

 بيرقلا نارتقا نسحأ امو «نيدباعلل ةباثإلاو نيِعاّدلل ةباجإلا :هراثآ نمو

 4 لا هود بي بیر نق نع یداء کلاس الو ۷ :یلاعت لاق .بیجلاب
 .[ 1: : 7 4 تس ف ودام کرک اوا :ىلاعت لاقو «[ ۱۸۲ : ةقبا]

 لاح يأ ىلعو ءاوناک نيأو اوناك امهم نيعاّدلل ةّماع ةباجإ بيجملا وهف
 .قلطملا دعولا اذهب مهدعو اك ءاوناک

 بقع اذهلو هعرشل نيداقنملا «هل نيبيجتسملل ةّصاخ ٌةباجإ بيجملا وهو

 «مهتبجأ يل اوباجتسا اذإف يأ ء[۱۸۲ : ةقلا] 4 ی اوس سلف :هلوقب كلذ

 دعب لفاوّتلا لعفب هّيرل بيجتسملا ٌبحملا ةلاح هيف يذلا ثيدحلا مّدقتو

 . يعل يداَعَتْسا ْنِيَلَو يطال يناس نیو :لوقي هللا ّنأو ,ضئارفلا

 رشت نأ :لاق اك نیزطضملل ةّصاخ ةباجإ اًضيأ بيجملا وهو
 هعمط يوقو نيقولخملا نم هؤاجر عطقنا نم كلذكو ۲ : نلقثتلا] اھ اپ

 دبعلا ةجاح تيوق اّلكو ءاذهل ةباجإلا عرسأ ایف «نيملاعلا بر هللاب هقلعتو
 .كلذ بسحب ةباجإلا نم هل لصح هّبرب هعمط يوقو

 :ظیفجلا ىفاكلا بيسجلا د

 «نوهرکی الك مهنع عفاّدلا ءنوجاتحي هيلإ الك هدابع يناكلا وه :يأ

 .(۵۰ص) مّدقت )١(



 .ةّصاخو ةّماع هتيافكف

 اهقازرإو اهداجيإب ماقو ءتاقولخملا عيمج ىلاعت ىفك دقف ةّماعلا ام

 ام بابسألا عیج نم دابعلل اّيهو هل تقلغ ام لكل اهدادعإو اهدادمإو

 .مهيقسيو مهمعطيو مهينقيو مهينخي

 حالصاب همايقو «نيلّكوتملل هتيافك وهف :ٌصاخلا هّبسَحو هتيافك اّمأو

 ۲۳ : قاللظاا] 4 حوت ہلا لع لوس مو :ىلاعت لاق نیل ہدابع لاوحأ

 هد فک هل لأ ۲ :یلاعت لاقو :ةّيوينّدلاو ةينيّدلا هرومآ لک هیفاک يأ

 ماقو هّنعأ ام هللا هافك ةنطابلاو ةرهاظلا هتيدوبعب ماق نم :يأ [۳۲ : 1

 .هرومآ هل رسيو هخاصمب لاعت

 عيمج نم يأ [ تلا1 ہی علل هل ی نمو :ىلاعت لاق
 .[۳ : ظللظا] 4 بیتا نیو «قياضملاو ہراکلا

 اًداتعا ہّبر ىلع هبلقب دمتعا نأ ؛لّكوُتلا َقح هنر ىلع دبعلا لگوت اذإو

 هيرب هتظ نسحو هتل تيوقو اضم عفدو هحلاصم ليصحت يف الماک اًّيوق

 هافكو «هلاعفأو هلاوقآ يف هددسو هلاوحأ هل هللا َمتأو ملا ةيافكلا هل تلصح

 .هّئغ الجو همه

 هللا هاصحأ «هولمع ام لک هدابع ىلع ظيفحلا هنأ :بيسحلا يناعم نمو

 نم هنسحو «هدساف نم لمعلا حلاص هللا رّيمو «كلذ ىلاعت ملعو «هوسنو

 اذه يف وهف «باقعلاو باوثلا نم هرادقمو ءازجلا نم قحتسی ام ملعو «هحيبق

 «بيسحلا یفاکلا ىنعم براقي رخآ ینعم اًضيأ ظيفحللو ءظیفح ا ىنعمب ىنعملا
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 عمرم ہر رےہ ے
 نأ ضراْلاَو توسل كيم هر :اهئاقبإو هتاقولخ ظفحب لّمكت يذلا وهو

 .ماع ظفح اذهف «[ :4١ للك] 4 هر

 ظفح نمف كف هللا ٍظَفْحا» :4 لاق دقف :ٌصاخلا ظفحلا اأو

 ہئاضعأ عيمجو هناسلو هجرف ظفحو «بانتجالاب هيهاونو لاثتمالاب هللا رماوأ

 يف ةحداقلا تاهبشلا نم هنيد يف هللا هظفح ءاهّدعتي ملف هللا دودح ظفحو

 ظفحو ءهاضريو هللا هبج ام ةضقانملا تادارإلاو تاوهشلا نم هظفحو «نيقيلا

 «هایند هيلع هللا ظفحو ۰۲۱2۳ : ةقيلا] 4 کتیا میل ہلا ناکامو :هنامیا هيلع

 .هب لصتي نمو هلهأو هدالوأ يف هظفحو

 هللا ظفح نم هلآ يهو «"”كلذ نم ىلعأ ةلاح نم هللا هلقني كلذكو

 لصحت ال يتلا ةَصاخ ا هللا ةّيعم هل لصحتو «هقّفويو هدّدسی ههاجتو همامأ هدجو

 ۔قلخ ا صاوخ الإ

 :نطابلا رهاظلا .رخالا لّوالا د
 َتْنأ» :حاتفتسالا ءاعد يف لاق ثیح ؛حضاو عماج ريسفتب #4 اهرّسف دق

 قوت سی راظلا تنأَو يَ َكَدعَب سلف زخالا تناو يَ كلب سیف لوألا

 ءهضقاني ام ىفنو مسا لک ینعم نيف ۳ ؛ءيت كنود سیف ْنِطاَبلا َتْنَأَو ی

 غ اف أ نیو ريس زج شك هو ایل تاجرد له اذهو

 ۲٥٥٢(. :مقر) يذم لاو :(۲۹۳ /۱) دمها هاور (۱)

 .«كلذ نم ىلعأ ةلاح ىلإ» اهلعلو ءلصألا يف اذک (۲)

 .مولا راكذأ ین وهو .(۲۷۱۳ :مقر) ملسم هاور (۳)

¥ 



 :عساولا 0

 ًءانث دحأ يصح ال ثيحب ءاهتاقّلعتمو توعللاو تافّصلا عساو يأ

 عيمجف «كللاو ناطلّسلاو ةمظعلا ٌعساو «هسفن ىلع ىنثأ مک وه لب «هيلع

 .هلل اهلك ةنطابلاو ةرهاّظلا ةّیلفُسلاو ةّيولعلا ملاوعلا

 مو هلآ کرا هلل جَو مكه أول امت ب لَو قره :ىلاعت لاق

 «ةئيشملا ذفانو «ةردقلا ماعو «ةمكحلاو ملعلا عساوو ء[ غ#5#] 47 ےیل

 4اَمَلِعَو ٌةَمَحِي ءى لڪ تو ابر :ةمحّرلاو ناسحالاو لضفلا عس

 .[۷ : لقب

 عساو هللا َّنأ ملع یتم دبعلا َّنأ «عساولا همساب هلل دّبعَتلا فئاطل نمو

 لب «ةنّيعم قرطب الو لب «نیعم قيرطب دودحم ريغ هّلضف نأو ءاطعلاو لضفلا

 هقّلعي لب «بابسألاب هبلق قّلعي ال هنأ اھ ةياب ال ہناسحإ باوبأو هلضف بابسأ
 يلع ٌمساو هللا نأ ملعي ِهّنإَف ؛اهنم باب هنع سنا اذإ شّوشتي الو ءاهبیسمب

 دق امن هريغ حتفنا ءيش اهنم قلغنا اذإ ناو ؛یصحت الو دعت ال هلضف قرط َّنأو

 .ةبقاع دبعلل نسحأو اًريخ نوكي

 :اف نوقفوي ال ساَّنلا نم ينك يتلا لاح ا هذه ىلإ اًريشم یلاعت لاق

 لاح ا هذه تناك ال ۱۳۰ : ةئكتلا] 4 ههیعس نیک الا نی امی ناو ۲

 عاد ربكأ نوکیو ءنزح ا تاجوّرا نم ريثك ىلع بلغي - قارفلا لاح يهو -
 ا تب وی وس

- 2۷۳ 



 هيلع يرجب يلا تاهجلا نم هجم بس هل ةبالا هذهب دبع نم مکر
 هللا فرعی اذہہو «ريخلاو قزّرلا نم اًباوبأ وأ ابا هل هللا حتفف ؛تقلغناف «قززلا

 مو اسهل ينم اك و کنی سال هل تب ط :هّنأو ههنم اهلك رومألا آملی

 .[۲ : لک ] 4 وی نم هَل تال كي

 ىلإ رشعب ةدحاولا :تاعاطلاو لامعألا ةفعاضم :هلضفو هتعس نمو

 .باسح الو دع ریغب ةريثك فاعض ىلإ ةئامعبس
 تاّرسلاو «تاريخلا نم ميعتلا راد هيلع توتحا ام :هتعس نمو

 رطخ الو «تعمس ذأ الو «ْتأَرْنیع ال امم «تاعباتتملا تاّذّنلاو حارفألاو

 عیجو «هتعسو هلضف نم ایهفاطلأو ةرخآلاو اینُدلا ريخف «رشب بلق ىلع

 .هتعسو هلضف نم اهلك تاريخلاو تاحاّرلا ىلإ ةيضفملا قرطلاو بابسالا

 :دیرلا يداھلاروٹلا د

 :نیعون ىلع ىلاعت هفاصوأ نم رول
 باجحلا فشک ول يذلا «ميظعلا رونلا نم هب فصلا ام وهو :ٌيسح رون

 هقلخ نم هّرصب هيلإ یهتنا ام هلالج رونو ههجو ٌتاَحّبُس تقرحال ههجو نع

 ینعملل ةيّدؤملا ةّيوُبَلا ةرابعلا هذه لثمب الإ هنع ريبعّتلا نكمي ال روثلا اذهو

 الولو ءاه ىّدبت ول ههجو رونل توبثلا هک تاقولخلا قیطت ال هّلأو «ميظعلا
 نم اونّكَمت اگ كلذ ىلع مهنيعيو الماك ًءایح برا مهيطعي رارقلا راد لمآ ن

 لب «هرون نم اهلك ةّيولعلا تاومّسلا "1[يف] راونألا عيمجو «ميظعلا بلا ةيؤر

 .قايّسلا اهيضتقي ةدايز نيتفوكعملا نيب ام )١(
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 الإ اهملعي ال اھٹعسو - ضرألاو تاومّسلا اهضرع يلا ميعّنلا تاّنج رون

 رون نع الضف «هرون نم تانج لاو ٌيمركلاو شرعلا رونف «هرون نم - هللا

 .بكاوكلاو رمقلاو سمُشلا

 هئايفصأو هئايبنأ بولق رّون يذل روثلا وهو ؛يونعلا هرون ال عوئلاو

 هئايلوأ بولق يف هتفرعل ناف ؛ہنّبحم راونأو هتفرعم راونآ نم «هتکئالمو هئايلوأو

 تافص نم هودقتعا امو .هلالج توعن نم هوفرع ام بسحب اًراونأ نینمؤلا
 ا ولا رم ای لات مرا شو اک هاج

 «بولقلا يف ٌراونأ هلك عفاتلا ُملعلاو «مولعلا لآ هب ملعلاو ءاهلك فراعلا

 اه ااو اهم او رام ل سا یف کس اذه تبق

 راطقآ یلتع كلانهف «هیلا ةبانالاو هیّبحم ٌرون اذه ىلإ ٌمضنا اذإ فیکف

 .میعلاو نسحلا يف ةيباشتملا تاّذللا نونفو ةعّونتملا راونألا نم هئاهجو بلقلا

 ةبيطا راونأ نم مهبولق المت ؛دجلاو لالجلاو ءايربكلاو ةمظعلا يناعمف

 .ريبكتلاو لالجإلاو میظعتلاو

 .قوشلاو ٌدولاو ةّبحملا راونأ نم اهألمت ؛ماركإلاو لاو لام ا یناعمو

 با راونأ نم مہبولق ألمت ؛فلللاو دوجلاو ةفأرلاو ةمحّرلا يناعمو

 .ءانّتلاو هعاونأب دمحلاو ركّشلا راونأو ءناسحإلا ىلع يالا

 ءانسو برق ءايضو دّبعَتلا راونأ نم اهألمت ةيهولألا یناعمو

 بانو اًبلطو «ٌةبهرو ًةبغر هللاب ماتلا لس ةّيرحو هددوتل رارساو «بّبحَل

 .اهّلك رايغألاب هقّلعت نع بلقلا فارصناو
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 نم مہولق المت ؛ٌصاخلا برقلاو ةداهّشلاو ةطاحالاو ملعلا يناعمو

 نأ ؛اھّلک تاماقملا ىلعأ وه يذلا ناسحإلا ماقم ىلإ مهلصوتو «هتبقارم راونآ

 .كاري هّنِإف هارت نكت مل ناف ہہارت كّنأك هللا دبعت

 د ا ا لا تر يل
 قدصي انهو کل ةّيكَزلا ةرهاّطلا بولقلا ىلع تدراوتو تعّونت اذإ فيكف

 ورو لكم# :هلوق وهو ءاهيلع لثملا اذه قابطنا ةيسدقلا بولقلا هذه ىلع

 .ةيآلا ["ه : ریو ] 4 هم

 بولق يف هلثم «هتايآو هتافصبو هّلاب نامیالا رون وه بورضلا رولا اذهو

 وهو «روثلا ةدايز اهيف يا فاصوألا عیج عمج يذلا روثلا اذه لثم نينمؤملا

 يف ْلَعجا ملل :لاقف روثلا اذه لوصح #4 اعد دقو ہدابعلا هفرعي لثم مظعأ

 ياش ْنَعَو ارون ينمي ْنَعَو ارو يِرَصَب یو ءاَروُت يِعْمَس ينو هارو يِبْلَق
 . روت ينلعجا ملا هارو يتخت نیو ءاروُت يقو نیو هارو

 هجولا رانتساف ہہجولا ىلع ضاف زونلا اذه نم بلقلا ًالتما ىتمو

 يذّلا وه بلقلا يف نوكي يذلا روثلا اذهو «ٌةبغار ةعاّطلاب حراوجلا تداقناو

 يري نيج یناّرلا نري ال١ :#4 بلا لاق اك «شحاوفلا باکترا نم دبعلا عنمي
 7 اه قا ر و هو رور م هرج A رویم و هو مقر ها مع

 نيج ٌرْمَحلا برشي الو نیم وهو قري نيج قراَسلا َقِرْسَي الو نیم وهو

 .(۷ ۲ :مقر) ملسم هاور (۱)

۷ ۵ 



۶ 

 عم عقي الو نوکی ال رثابکلا هذه عوقو َّنأ ربخآف "نیم َوُهَو ارث

 .هرونو نايإلا دوجو

 هللاف «ینعلا اذ روا ینعمب امه ىنسحلا هئارسأ نم ديشّرلا يدافاو

 «نوملعي ال ام مهمّلعيو ؛مهايندو مهنيد حلاصم ىلإ هدابع دشریو يدهم

 «هيلإ ةبينم مهمولق لعجیو «یوقّلا مهمهلیو «دیدسّتلاو قيفوتلا ةياده مہدہو

 .هرمأل ةداقنم

 ام ةتّيهم اهلعجو ءاهحلاصمل ةماعلا ةیادغا اهادهف تاقولخلا قلخ هللاف

 الا عرشو «لسرلا لسرأو بتكلا لزنأف «نايبلا ةياده ىدهو «هل تقلخ

 رها مولعو هعورفو نیدلا لوصأ نيبو «مارخاو لالح او «ماكحألاو

 لصولا میقتسلا طارّصلا نّيبو یدهو «نيرخآلاو نيلّوألا مولعو «نطابلاو

 هدابع یدهو هدابعلا اهرّدحیل ىرخألا قرطلا حضوو «هباوئو هناوضر ىلإ

 ایک هجا يف مهزانم ىلإ مهادهو «ةعاّطلاو نامیالل قتيفوتلا ةياده نينمؤملا

 .اهقرطو اهیابسآ كولس ىلإ اينّدلا يف مهاده

 دهیم :ةياده ا ةمعن مهيلع متن نيح ةّنحلا لهأ لوقي اذهو
 و مہ سدس ےک

 وهف ادم نم # :ىلاعت لاقو ء[ 5“ : 1 4 هل ندع نآ را یہی کامران

 .[ كج 27 )دوو ی مه کلی نمود ىيتهملا

 :هلوق يف میر نونمؤملا اھاسی يتلا ةيادها يه مال ةقلطملا ةيادهلاو

 .(۵۷ :مقر) ملسمو (۲ ۷۵ :مقر) يراخبلا هاور )١(

۷۷ 



 لوق ينو «هيف اندهاو هيلإ اندما يأ ء[ ةكلؤتغ] © میتلا طرح ایه #

 .)!تیده نمیف اندها اد :يعادلا

 وهو «هلاعفآو هلاوقأ يف ديشّرلا وهف ,ميكحلا ینعمب رخآ ینعم دیشّرللو

 ةمكحو ٌدْشُر يه يَا عئارّشلا نم هدابعل هعرشي ايف ميقتسم طارص ىلع

 ال ٌثمكحو دسر عيمجلا «تانئاكلا نم هرّدقيو تاقولخملا نم هقلخي ایفو

 .ةمكحلل فلاخ ٌءيش الو اهيف ٌثبع

 :یلولا د

 :ناعون هدابعل هیلوتو لاحت الو
 دابعلا ىلع هریدقتو «تانئاكلا عيمجل هریبدتو هفیرصت وهو :ةّماع ةيالو

 .ىلاعت هلل اهلك كلملا يناعم تابثإو «ٌرضو عفنو شو ريخ نم هديري ام

 باتكلا يف دري ام رثكأ اذهو :ٌصاخلا يلوَّتلاو ةيالولا يف يالا عوّنلاو

 ۲٥۷[ : ةقبا] 4 رولا تظاهر فی اونم« و4 :هلوقك ةتسلاو

 رم نا لوم هلل های قط ٠٠٤ : ت 4 كلر هما ونک ارت نر و

 .[ ذك 2آ 4 عل قومال فكل نأ

 مهیترب هللا َّنأو «نينمؤملا هدابعب هفطلو هتيانع يضتقي صاخ ا ّلوَّتلا اذهو

 مهقفویف «میعلا تاّنج يف هترواجمو هنم برقلل اهب نوحلصي ةّصاخ ةيبرت

 «یرسیلل مهرّسييو ههيّمنيو مهبولق يف نامیالا اذه يَّذُْي مث «هلسربو هب نامیالل

 .هريغو ۲۰۰ /۱) دمحأ مامإلا هاور ءارتولا تونق» ثيدح نم ءزج (۱)

- ۷۸۰ 



 هظفحو هتياعرب مهالوتیو «ىلوألاو ةرخآلا يف مهل رفغيو «ىرسعلا مهمو

 مهل تلّوس اب اهيف اوعقو نإف ؛يصاعلا يف عوقولا نم مهظفحيف «هتءالکو

 ةيالو ممالوت مہر اوت اذإف «حوصتلا ةبوتلل مهتفو ءوُشلاب ةراّمألا مهسفنآ

 ةلصولا بابسألا نم مه ی اب هقلخ ٌصاوخ نم مهلعجو «كلذ نم صحآ

 .ريخ لک ىلإ مه
 اگل تور مه الو یکم کزخ لا هاسیزآ کرا لاا :لاعت لاق

 4 رضا فو ايلا نیلا نقلا رمل © بو اؤاکسَو امار

 .[ 20 2آ

 ناهيإلا يهو ہللا ةيالو اهب اولان يتلا بابسألا نع ةيآلا هذه يف ربخأف

 يهو تیالولا هذه نم اهنونجي يتلا ةميظعلا تارمّشلاو دئاوفلاو «ىوقتلاو
 نیب اب اینا يف ةلماكلا ةراشبلاو «نزحلاو فوخ ا نم هّلض لاوزو ٌماَللا نمألا

 «تافلاخملا نم ظفح او تاريخلل ٍقيِوَّتلاو ةيانعلاو فعلا نم نم هب مهرّشبيو محل

 هل یرُت وأ نمؤملا اهاري يا ةحاّصلا ایولابو ءدابعلا نيب نسحلا ءانّلابو

 .ةمايقلا تاَصَرَع يفو سقلا يفو «توملا دنع ةراشبلاو

 نم هيفو :لملا لوس لخلا راصتخالا نیب ٌطّسوتم «عماج بنت اذهف

 هدجت داکت ال ام دئارفلاو دئاوفلاو «ةفيطّللا تکتلاو .ةعفاّتلا تاليصمّتلا

 مولع نم دصاقلا ةّيقبب ليلجلا دصقلا اذه عبتنلو هیحاو لح يف اًعومجم

 لهأ نيبو فلّسلا نيب اهيف مالكلا رثک ينل لوصألا نایب :لوقنف «ديحوتلا

 كه



 حاضيإلا ةدايزل نكلو «هتافصو ىنسحلا هللا ءایسآ ىلع ةعّرفتم يهو «مالکلا

 .اهصوصخب اهيلع نآرقلا ةلالد نّيبن

 :هشرع ىلع هئاوتساو ؛هقلخل هتنيابمو ؛يرابلا ٌولع  لوقلا د
 نوفرتعي ناسحإب مه نوعباتلاو ةباحصلا ِلّزَی ۸ ميظعلا لصألا اذه

 «ىلاعت هللا ٌولع نم هَُّّسلاو باتكلا هيلع لد اهب هيف نوباتري ال لع نوملعیو

 ٌرلع :ٌولعلا يناعم عیج هل َّنأو ءىوتسا شرعلا ىلع هّلأو ہہدابع قوف هلو

 تغبن یّتح «تانئاكلا عيمجل رهقلا ٌرلعو ءتافَّصلا ةمظعو ردقلا ٌرلعو ءتاَّذلا

 َّلد لقعلا ناف ؛لقع ٍناهربب ال ءلّرألا ینعلا اوركنأف ؛مهعبت نمو ةّيمهجلا

 َّنإف ؛مقن ناهربب الو هحضاو ةّيرطف ًۃلالد هتاذب هقلخ ىلع ىلاعت هللا ٌولع ىلع

 .هجو لک نم ولعلا لاك یلاعت هل تبثتو هلطبتو مهوق يفانت صوصُنلا عیج

 َّنأ ىلع لدي كلذو ءایلعألا) هيفو «ةريثك عضاوم يف (یلعلا) نآرقلا يف

 .ىلاعت هلل ةتباث هيناعم عيمج ناو «هتاذ مزاول نم هّولع

 4 رتهقوف نم مر هاي :هلوقك تاقولخملل هتّيقوف نع رابخإلا هيفو

 .[۵۰ : كلا ]

 خيا لمعلا بيلا کلا دین ء[٤ : للا 4 هل خزر سيم
 ةدع يف ولا نم بککلآ لیفت )ا محط :هلوقکو ۰۲۱۰ :] و ایم م ماع

 .قولخ ريغ هللا مالك نآرقلا َّنأ ىلعو ؛هٌولع ىلع كلذ لدیف «عضاوم
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 ننه لا :نوعرف لاق ذإ نوعرفو ىسوم ةّصق كلذكو

 ,[ لفك ذم] 4 رخ ہلا لطف توسل ابا © بیس ملی ملا

 ىلع هللا ٌرلع نم #4 ىسوم هلاق ام ركنأ دق نوعرف َّنَأ روھظلا ةياغ رهاظ اذهو

 نوّمسی فلّسلا ناك كلذلو «هموق ىلع اًسّبلمو اًمهوم ةلاقملا هذه لاقف «هقلخ

 .نوعرف هركنأو هدقتعا اك قلعلا يفن مهداقتعال ةّينوعرفلا ةّيمهجلا

 .«يش هقوف سيل يذلا هنأ 4 هرّسف ثيح رھاّظلا همسا :كلذ نمو

 :ةکئاللا نع هلوقك «هتّيدنعو هبرقب هتاقولخ ضعبل هصاصتخا :كلذ نمو

 .[۱۹ : ةاظيجلا] 4 . وداع ندور کسا هکنو نمو ضرذاو تاومَّسلا ف نمو

 لثم «نآرقلا نم عضاوم ةعبس يف هللا هرکذ دقف شرعلا ىلع هؤاوتسا اّمأو

 فیکلاو مولعم ءاوتسالاف ء[ ةظفمنا 2(4) ٰیوتسآ شرملآ َلَع علف :هلوق

 يف مالکلا لثم اهیف مالكلا اف ؛يرابلا تافص ّيقب يف كلذ لثم لاقي اك لوهج

 .تافّصلا اههبشت ال تافص لاعت هلف ؛تاوَّذلا اههبشت ال اًناذ هلل نأ کف :تاّذلا

 ءاوتسالا ةفصو ءمّدقت اك لقعلاو عمّسلاب ةتباث ىلاعت هلل ٌولعلا ةفصف

 سل اهب ترتاوتو باتكلا يف تتبث

 :ةمايقلا موی هثیجمو هنايتإو اینُدلا ءامّسلا ىلإ بّرلا لوزن 4 لوقلا 0

 ىلإ بالا لوزنب هّنّسلا ترتاوت دقو «ديري امل لامف ىلاعت هللا نآ كلذو

 سیل هناو «ديري امل لاّمفلا هَّنأو ہہتردق لاك ىلع لد دق باتكلاو ءاينّدلا مایکل

 رذع ایف ءاينّدلا ءامّسلا ىلإ هلوزنب #4 موصعلا ربخأ اذإف «هيبش الو ليثم هل
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 ءاشي فيك لزني وهف ءيش هلثمك سیل هَّنأو #4 هب ربخأ ام دقتعي مل اذإ نمؤملا

 هلاعفأ نم هنايتإو هلوزنو َقّيتاَّذلا هتافص نم هولع ناف ؛هّولع لاک عم

 . هتكيشم و هتردقل ةعباتلا ةيرايتخالا

 ل :ىلاعت لاقو ء[ داغ ] )قصاص كاملا كر اجو :للعت لاقو

 .ةيآلا ١١۸ : ]تور كلم شنیون ةكيتملا ری کر زي
 هتامسأو لب هتافص لکف اذه لّوأت نمو «هجوب ليوأّتلا لبق ال ٌحيرص اذهو

 .ةَنْسلاو باتكلل يفانملا لطابلا فیرحلا لب لول اذه اهيلإ قّرطتي ىنسحلا

 :ةرخآلا 4 مهّير نينمؤملا ةيؤر 2 لوقلا 0

 ربخآ هبو ءىده او نیڈلا ةّمثأو ناسحإب مه نيعباتلاو ةباحصلا عيمج اذه ىلع

 )را اب لر © هرگز بویر :لاعت هلوق اهنم تایآ ةّدع يف هباتك يف هللا

 .ىلعألا كللا هجو ىلإ رظنت «ميعتلاو رو رّشلا نم ةرّين ةنسح يأ [ لال ]

 يدنا ] ہک تورج يوي وبي نع مک  :یلاعت لاقو

 اب نیمرجلا دعوت هللا 5 ؛میر نع نیبوجح ريغ نينمؤملا َّنأ ىلع ةّلدألا لدآ

 .هئادعأك اونوکیو هنع نونمؤملا بج نأ ليحتسيف «باجحلا

 ىلع لدي ام [ نفل لغآ 2(4) كوري یر ع :لاعت هلوق مومع ينو
 همظعأ يذلا ميعتلا نم مهالوم مهاطعأ ام ىلإ نورظني مهف «يرابلا ةيؤر

 .هئاقلو هباطخب مملو مر ةیؤر هلجاو

 نم اذهو 11

۳۹ 

 نیذلل :ينعي [۲۲ : 7 4 هدا قسلل اوُنَسَحَل یال :ىلاعت لاقو
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 كلذ ىلإ اولصي مل نإف «هنوري مک هودبع نأب ؛قلاخلا ةدابع يف اونسحأ

 ناسحإلاو ٌربلا هوجو عيمجب هللا دابع ىلإ اونسحأو «ىلاعت هللا ةيؤر اورضحتسا

 نم هيلع توتحا (بب ةّنجلا يهو «ىنسحلا مه ءالؤهف لام او ٌلعفلاو ّيوقلا

 عّنمّتلاو هللا ةيؤر وهو «كلذ ىلع ًةدايز اًضيأ مملو ءرورّشلا نونفو «ميقلا ميعتلا

 كلذكو #4 لا اهرّسف كلذب «هدنع ةوظحلاو هناوضرو هبرقو «هتدهاشمب

 [ تفالط] 4© درم ایکو «میعن لک تعج 4 اه ری مک :ىلاعت هلوق

 .هناوضرو هبرقو هئاقلب تتلو «میرکلا هللا هجو ىلإ رظنلا وهو

 ام مظعأ ناف :میعّتلا فانصأ عيمجل میممّلا نم نآرقلا يف ام كلذکو

 مال :لاعت هلوقك «ميعن لک نم ىلعأ وه يذلا ههجو ٌةيؤر هيف لخدی
 ينامألا هب تقّلعت ام لكف ۰1۷۱ : لظا] 4 "كلا دکور شالا هي هتک

 نم نيعألا هل ام عيمجو ءاهلهأل لصاح ةا يف وهف :تادارإلاو تاوھُقلاو

 .نوكي ام لمكأ ىلع اهيف هَّنِإف ؛ةّريملا ةبيجعلا رظانلا عيمج
 و وے ےہ ےک ے ےک 3

 ةت نع رابخإ اذهف 6 : 851 4 مکس وَ موي مه :هلوقو

 ؛تایهتشلاو تاََّّللا عیج مهل مّلسو ؛تافالا عیج نم مهملس هلو مهل ميركلا

 .رومألا هذه هب لصحت ءاقّللا نأل ؛هناوضرو هبرقو هتیژر نع رابخاو

 : ةّيلكلا نامیالا لوصأ رکذ حدد

 4 .ولوُسَرو هیات ۲ :هلوق لثم يف اًقلطم اًماع اًركذ نامیإلا هللا رکذ دق

 . تل يمورلا بيهص ثيدح نم (۱۸۱ :مقرب) (ملسم حیحص» يف اك (۱)
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 4 أنما نیا زط ۰۲۱۹ : ظدقلل «هیوشزو می اتمام یاو ء۱۷ : طيف

 .هب نامیالا بجي امہ اًدّيقم هركذو
 ساّنلا ىلع اهيف هلا ضرف يتلا ةميظعلا ةيآلا يه ةدّيقملا تايآلا عمجأو

 الإ مو هاب اما ولف :یلاعت هلوق يهو ةّيلكلا هلوصأ عيمجب نامیالا

 وا اکو ئسيعو یوم نوا ات یاب ار تو تا لیول کر امو
 ربخآ دقو ء[ ةقنل ان ] 4© توهم هل نو ْرُهْنَم رح تاب قر ال مهر نم تولا

 هل امیر :هلوق يف لوصألا ہذہب اوماق نينمؤملاو لوسّرلا نأ
 هوش نیر تیب رت اک وز ور هیت وای نماء لک مه نم
 .[ ةه غ1 4 زيملاککترو گر کتار اتکا راکوی ساو لاکو

 ام لکب نیلا :هللاب نايإلا يف لخدیو «هللاب نمؤي نأ نمؤم لک ىلعف
 .اهدادضأ يفنو لامكلا تافص نم كل هلوسر هب هفصو وأ ءهّسفن هب فصو

 :ةثالث كلذ ناكرأو

 .اهرخآ ىلإ ..ميحّرلا ميلعلا ميكحلا زیزعلاک :ءاسألاب نامیالا

 .هتمحرو هتمكحو هملعو هتردقو هلل ةّزِع لامکب ناييإلاك :تافّصلاب نامیالاو
 «يش لک ملعي لاب ناييإلاك :اهتاَقَلعتمو تافّصلا ماكحأب نامیالاو

 .اهرخآ ىلإ ..ءيش لک تعسو هتمحر و «ءيش لک ىلع ردقيو

 قّلعتملا هللاب نامیالا :اذه عبتي ّمث داقتعالاو ملعلاب قّلعتملا هاب نامیالا اذهف

 .هيهنل ًابانتجاو ءهرمأل ًالاثتما «هتیدوبعب مايقلاو هلل هلأتلا وهو یدارالاو ٌبحلاب

 .هللاب نایڑلاب ًالخاد ًادايقناو ًاداقتعاو ًاقيدصت هلک نيدلاب مايقلا ناك اذغو
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 اذه لمشي ةينآرقلا تايآلا نم ريثك يف نامیإلا قالطإ َّنأ فرعُي اذہہو

 .ديقملا ىلع هبتر ام باوثلاو حدلاو رمألا نم قلطملا ىلع بتر ہلال «هّلك
 يفني ماتلا نايإلا كلذكو «نامیالا يف ةلخاد ةليمجلا فاصوألا عيمجف

 مولف تلجو ہلا رکڈ ا5) لا روم ام :ىلاعت لاق اك ةليذرلا قالخألا

 هو سل تومیقب دل © ولوت ھی لکو اسیا مدارا مع تی کو

 نور قمر هتوکنم درد مک اک مزاح کیا © تشکر اکو
 .[ نته غ1 43 ديرك

 «ناريإلا يف ةدايّرلاو لكوّتلا نم بولقلا ٍلابعأو ٌيبلقلا نامیإلاب مهفصوف
 «هقلخ نحو هّقحب مايقلاب ةاكّرلا ءاتيإو ءةالَّصلا ماقإ نم حراوجلا لامعأبو
 ةلماكلا ةرفغملا هللا نم مه َّنأو ءنامیإلا اوقّمح نيِدَّلا مه ءالؤه َّنأ ربخأو

 ملا باوّتلاو

 :لاق نأ ىلإ 5(4) خفی میکس مه © ترم حل :لاعت لاقو
 .[ ةفقناذلخ] 4© فیک ا مه سیر نیت ری کم © نثر مه کیو ۲ 7 مه و ہ

 نامیالاب مهفصو امك «ةيلاعلا لزانلاب مهرشبو «حالفلاب مهنع ربخأف
 ظفحو ؛تادابعلا فرشآ يف عوشخلاو عوضخلا مہہولق يف رَّنَأ يذلا لماکلا

 مہتاعارمو «ةاكّزلا ءاتيإو ةالّصلا ماقابو مهحراوجو مهجورفو مهتنسلآ

 ءاہب نومئاق ءاه نوعارم مہتأو «هقلخ قوقحو هللا قوقحل ةلماّشلا تانامألل

 .هقلخ نيبو مهنيب يتّلاو هللا نيبو مهنيب يلا دوهعلابو
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 ناهيإلا لاصح هللا رکذ كلذكو «جراعملا ةروس يف كلذ هبشي ام ركذ دقو

 ثيحف «تايآلا [۱۷۷ : ۂلئلا] 4 آل رویا هب َنَماَء نم لا کو :هلوق يف

 .رومألا هذه عيمج هيف تلخد اًقلطم نينمؤملا ىلع ىنثأ وأ نامیالا هللا قلطأ

 .ضعبب الا اهضعب ٌمتي ال «ةمزالتم اهتكلو ہرکذلاب اهضعب صخب دقو
 مههَّزنو «لامکلا لاصخ اوعمج دق مہئأب نايإلا :ةكئالملاب نامیالا نمو

 ال میر دنع َنوُمَرْكُم دابع مهف .تافلاخلا عيمج نم مهتقلخ لصأ يف هللا

 ال راهّتلاو ليّللا نوحّبسي «نورمؤي ام نولعفيو «مهرمآ ام هللا نوصعي

 مهب مسقأو ماعلا ثداوحل ریبدّتلا مهئاظو مهنم اًريثك هللا لعج دقو وری

 اًركذ لسّرلاو ءايبنألل تايقلملاو تامشقلاو ارم تارّبدملا مهف ءتایآ ةَّدع يف

 ہراکلا َّنِم هللا رمأب مهنوظفحي ءمدآ ينب ىلع ةّظّمَحلا مهو هّرذُت وأ اًرُذُع

 ةتسلاو باتكلا يف اوفِصُو دقو ءاهّرشو اهريخ مایع مهيلع نوظفحيو

 مهنع هّلوسرو هللا هب ربخآ ام ّلكب نامیالا دبعلا ىلع نّيعتي «ةليلج ٍتافصب

 .مهريغ نعو

 هللا َّنأب ناميإلا :- مهيلع همالسو هللا تاولص - لسُرلاب ناريإلا نمو

 هتالاسر غيلبت يف ہدابع نيبو هنيب طئاسو مهلعجو «هتلاسرو هيحوب مهضتخا

 ؛نيرخآلاو نيلّوألا هيف اوقاف ام لامكلا تافص نم مهيف عمجو هعرشو هرمأو

 ملعلاو «ةعاجّشلاو ؛ةميظعلا ةّوقلاو مال ةنامألاو .میظعلا قدّصلا نم

 ةقفّسلاو ملا حصتلاو «ةيادهلاو داشرالاو ؛میلعّتلاو ةوعّدلاو «ميظعلا

 .لماکلا نيقيلاو «عساولا ربَّصلاو ملحلاو «دابعلاب ةمحّرلاو

 رج



 مهعفرأو ءابادآو الاعآ مهلمكأو ءاقالخأو اًمولع قلخا ىلعأ ْمُهَق

 .اّسوفن ْمُهاَمْسَأو تارآ مهبوصأو ءالوقع

 مہو هللا فرع مهب ؛مهابتجاو مهلّضفو مهافطصاو هللا مهراتخا

 لک ىلإ ِةَّجلا لهآ َلَصَو مهراثآ ىلعو «ميقتسملا طارّصلا فرُع مهو دُْخُو

 مهو هب اوءاج ام ّلكب فارتعالاو ؛مہب ناهيإلا دابعلا ىلع ْمُهَلَق ؛میعن

 .مهيدهب ءادتهالاو مهراثآ ءافتقاو «مهمارتحاو مهريقوتو مهريزعتو

 اهالعأ فاصوألا هذه نم 44 انّيبنلو ءايبنألا عيمجل ةتباث رومألا هذهو

 ءايفصألاو ءايبنألا نم هريغ يف هقّرف ام لامکلا نم هب هللا عج دقلف ءاهلمكأو

 اتار مییلاوو مهدالوآو مهسفن بع لع كع اومثني نا ا لع هلو

 اّرهاظ هعابثاو همیلعئو هملعتو هعرشب اتا سر محب اومرقی نآو نیا

 قلا قدصأ هّلأو :نیعمجأ قلخلا لضفأو ءايبنألا متاخ هلأ اودقتعیو ءاتطابو

 هب ہللا لمكأ هلو ہلیج ةبقنمو «ةديمح ةلصخ لک يف مهمظعأو مهحصنأو

 عفرو «هرزو هنع عضوو :هردص هل حرشو «نينمؤملا ىلع ةمعتلا هب منو ءنیڈلا

 تايآلاب هدّيأو ءلسّرلا نم هلبق دحأل نكت مل صئاصخب هّصخو ہہرکذ هل

 .عطاوّسلا راونألاو ؛عطاوقلا نيهاربلاو «تارهاّظلا تازجعملاو تالا

 هب تب امو ءاّقح هللا ٌلوسر هَّنأو «هقدص ىلع ةّلدألا ربكأ نم #4 هئافص

 تاّيدوبعلاو یطالا فراعملاو هّيناَبَّرلا مولعلاو ءةمحّرلاو دشّرلاو ىدهلا نم

 مظعأ نرم ريخ لكل ةرمثملا «قالخألل ةّيّمنملا «بولقلل ةّيكزملا ةنطابلاو ةرهاظلا

 .هللا دنع نم اما «هتلاسر ىلع نيهاربلا
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 بيغلا مولع نم هيلع ىوتحا امو «ميظعلا نآرقلا نم هب ءاج امو

 «ةرخآلاو نیڈلاو اینُڈلا مولع نمو «نطابلاو رهاّظلا مولع نمو هتداهّسلاو

 قرطلا موقأ ىلإ داشرإلا نمو ٌرش لک نم ریذحتلاو هريخ لک ىلإ ةیادغا نمو

 ىلغ ناهربو ليله كلذ لك ءلئالّلا حجرأو لئاسولا برقآو «لبشلا یدهآو

 نيمالا لوسّرلا وه هب ءاج ْنَم َّنأو هلی ميكح ْنِم ٌليزنت «هللا دنع نم هل

 .ىحوي يحو الإ وه ْنِإ یومٰا نع ٌقِطْنَي ال يذلا ءٌقودصملا ُقداَّصلاو

 أو میظعلا نآرقلا اذهب ناهبإلا :هلوسرو هللاب نايإلا نمو :لوقن اذغو

 اَت هب ملكت هاو ثوعی هيلإو أدب هنم و ريغ لرم ةقیقح هللا مالک

 1 مالا هتلقنف هتّمأل هله دم هخّلبو 4 كحل لیربج هخّلبو

 هب د هب ريع

 نر د

 «لوقنملا مالكلا نم یش هبراقی ال اَرثاَوَت اًرتاوتم نآرقلا اذه ناك اذغو

 .هظفحب لّمكتو هلزنأ ىلاعت هّلِإف ؛هللا ظفح نم اذهو

 ت تا

 نعو «هللا نع هب َريخأ رب لکب ٌماَتلا قيدصّتلا :هب نامیالا مامت ْنِمو

 ا ای نأ نكمُي ال هاو ءاهريغو بيغلا رومأ نعو ؛تاقولخلا

 .هسفنب لطاب ِهّنإف ؛هفلاخ ام لک َّنأ ملع لب ءٌسحلا فلاخي ام درب وأ «هضقنی

 هيلع ّلد ام ّلكب لمعلاو «هيناعم ةفرعم ىلع لابقالا :هب ناهيإلا مامت نمو

 .هيهاون بانتجاو «هرماوأ لاثتماو «هرابخأب قیدصتتلاب

 نم رودُضلا يف ا. افشووُٹحرو ىده ہّنأب َنآرقلا هللا فصو دقو

 ویٹ ْنِم اف بيش لكل نایت هّنأو «تاوهّشلا ضارمأو «تاهبشلا ضارمأ
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 | نزاع رمأو بم طيب دقو لإ ېهايندو مهنيد رومأ يف سالا هجاتحي

 وأ :حيرّصلا هظفلب تاهیاشتلا ُلحيو عارّتلا مزيل بلإ دَر نأ اهّلك رومألا يف

 وسواس رمأو مال 4 نیت اهغّلبو سا اھت يلا ةعؤنتملا هيناعمب

 .هيناعم يف رّكمّتلاو

 هّظعا رمو(ابخالا قالا هرابحار «ماکحالا ٌنسحأ هماكحأ َّنأ ربخأو

 ؛مولعلا عيمجل لّصفملا وهو ءقلخ ا هجاتحي ام لکل نما وهف (ظعاولا جلا

 ہینح ین قاظتنالاور ناتنالاو مكاو منی ةهج نم ٌمكع هلك
 | عضل ةھج نی ٌمكع هضعبو «ضعبل هضعب قيدصتو .هقحو هنايبو

 ىلإ درو هّعیجرت بجم «قالطإلاو لامجالا ةهج نم ًةباشتم هشعبو حیرصتلاو

 عيمج لم يوتا لولدلاو لیلا هيف ها لوزیو رمألا حضّتيل ؛مکحلا

 .دابعلل عفنو ريخ لك هيف هللا عج دق ءةّيرطفلاوةيلقعلاو یل ةلدألا

 :رخآلا مويلاب نامیإلا 0

 ام لک وهو ءرخآلا مويلاب نیلا :هبنكو هلشوو هللاب نامیإلا مانت نمو
 ربقلاو ْخّرْرَبلاو توملا لاوحأ نم توملا دعب نوکی امم ةنُشلاو ٌباتكلا هب ءاج

 .رخآلا مويلاب نامیالاب حاد هلك كلذ تاقّلعتمو هراّتلاو ناو ةمايقلاو

 هباذعو 028 ز ةعونتلا ثيداحألا #4 يا نع ترتاوت دقو

 تبي هّيبنو هنيدو هّير نع لأسٔیف ؛هربق يف هخور هيلإ داعت َتّيلا َّنأو ءهمیعنو

 ْمالسالاو ءيت ٌدّمحو ءیئر هللا :نمؤملا لوقيف «تباثلا لوقلاب اونمآ نيِذّلا هللا
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 َفِصُْو اک «ةمايقلا موي ىلإ هيف ُمحَنْيو هيف هل رويو هربق يف هل ٌحَسْفْيَف .ينيد

 .ةتسلا يف لّصفو كلذ

 ٌقيضيف «هرفكو هملظل باوّصلا سال حر رفاكلا اَمأ

 (ةاقلا وقت نا ىلإ بّذعی لازي الو «هربق هيلع

 یھت ےبمس

 .كلذ وحن وأ ِقدص وأ ءاعد وأ ةعافشب باذعلا هنع

 يف خلاب لیفارسإ - ىلاعت - َرَمَأ اًعيمج اوتامو نوُيمدك

 هالزغ ارعا ةافح تمایقلا موی بفقوم ىلإ تا نم 001١

 نحّرلا ىلإ نوقتلا رب موي دو ! مهئأك ع هم
 لوقعلا رو ضتک ال ًيظع اًفقوم نوعی 2 نهج ىلإ نومرجملا 9

 محل قرعلا ِهُمِجْلُي نم مهنمو «هقلَح ىلإو هْرقح لٍو «هيتبكر ىلإو هی
 ما نم قلخ لا بيصيو «مهنم ليم ٍرْذَق ىلع نوکتف «مهنم سمشلا اوُندتو

 اذه نِ مهكر ؛مهئر ىلإ مه ََفْشَي نم ىلإ دوی ہیلع هب هلا ام بزگلاو
 پھ
21 

 :یشوم مک «ميهاربإ مَ ٥ هاتون مش یدآ نوتأيف ءمهنيب لصفيو «فقولا

 قدس غلا وفا زر ماكر يقرع

 ام هل هللا ٌرفغ دبع #4 دّمحم ىلإ اوبهذا» :لاق #4 ىسيعل اوءاج اذإف

 مّن ,مهتوعد ييو مت بيجيف #4 اًدّمح نوتأيف هرخأت امو هبنذ ْنِم مّدقت

 ےگ



 انا نم هيلع هللا حتفي ءًةميظع ًةدجس هلل دجسيف ؛شرعلا تحت ىلإ يتأي

 ایا :لاقيو «نيرخآلاو نيِلّوألا ّنِم دحأ ىلع ُهَحَئْفَيَل ام هلل دیجمتلاو دیمحتلاو

 ماقلا كلذ هللا هنعبيو ءاعّفَشُت غفشاو َطْمُت ْلَسَو ,غمسُي لَو كسار زا دم

 ٩۳ رضرألا لعاو ءامّسلا ٌلهأ نورخآلاو نولّوألا هيف هدمحي يذلا دومحملا

 «لامعألا ٌنيواود ُرَسْنُن ذئنیحو «مهتبساحو هدابع نیب لصفلل هللا لزنیو

 لهأ ناونع نوکیف «هباتک یطعی لکو «مهتاكيسو دابعلا تانسحل ةّيواحلا

 هيلع يوتحت اب یرُڈُبلا لّوأ كلذ نوكيف ؛مہنمیأب مهبتك اوطعی نأ ةداعّسلا

 مهروهظ ءارو نمو ؛مهلئامشب مهبتك ءاقَّشلا لهأ ىطعيو ؛تاريخلا نم مهبتك

 .قئالخلا نيب مهل ًةحيضفو «ةواقّشلاب مه ًةراشب
 الإ ىزُت الف ةكيّسلاب ءاج نمو ءالاثمأ رشع هلف ؛ةنسحلاب ءاج نمف

 ىلإ مهب رمؤُي مث «قئالخلا نيب ةحیضفو خيبوت ًةبساح راقكلا بساحيو ءاهلثم

 هررقيو هفنك هيلع هللا عضي اًريسي اًباسح نينمؤملا صعب لا ُبساحيو هراّلا

 اهرفغآ انأو اينَّدلا يف كيلع ام ي :هل هللا لاق «كلاه هنأ َنظ اذإف «هبونذب

 عضوتو «هنيميب هاتك ىطعيو «قلخلا نم ٌّدحأ اهيلع ُملَّطي الف ءامویلا كل
 مه كيلو .ةئيزوم تع مهم «ةيسلاو ةحلاّصلا لامعألا اهب نزوت يتلا نيزاوملا

 توش نهج ن مهس امی را كيلو نرم تم نم © کروخلقم
 .[ نخ ] 48

 ملسمو 40۷1۱۰ :مقر) يراخبلا هاور «فّتصلا هانعم دروآ يذلا ليوّطلا ةعافّشلا ثیدح (۱)

 .(۱۹۳ :مقر)
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 ڈرلاس فعلا بارئل ةر عم ےت فأ اف عا ےس

 اوکزتو «كتابجاولا اود نيذلا :نیعیلا تاحصاو ٹوقہاَكْلا مهو «باقعلا نم

 .تافلاخملا نم ُهْوَنَج ام اوباتو «تامّرحملا

 يج مهو منهج ران يف نودّلخملاو ءضْخَلا باف ی فر

 «قفانمو دحاجو «ربكتسمو كرشُم ْنِم «حيحصلا نایالا لسرلاب نمؤي نم
 ةحيحصلا صوصنلا هيلع َتَمَكَح نم عيمجو «ٌيسوجمو ينارصنو ٰيدوهيو

 .مالسالا نم جورخاب

 ىلع ہئانسح ْتَحَجَر نم ءالؤهف نوطلخ مهسفنأل نولاظ ثلاث مسقو

 لهآ ْمُهَق ؛هثاّیسو ہلانسح ثوتسا ْنَمَو هرالا لخدی ملو دنا لحد ؛هتاكّيس

 هللا ءاش ام هيف نوميقُي هراثلاو ةتحلا ىلع فرم لاع ٌمِضْوَم وهو فارعالا

 لا ملی ؛هتمحرب ىلوملا مهكرادتي مث «ىلاعت

 ردقب َراَلا هلوخد نم ٌدبالف «هتانسح ىلع هایم ْتَحَجر ْنَمو
 لهأل ةعافّتلا َنإف ٌةعافش هل لصحت نأ ال نجلا لخدي كلذ دعب مث «هبونذ

 ضصاوخ عفشیو «ءايبنألا عفشيو #4 دّمحم عفشي «ةتباث يصاعلاو بونُڈلا

 ةدايّزلا يضتقت هلامعأو اهًلخد نميفو ءاهلخدي ال نأ راتلا ٌّقحتسا نميف َنينمؤملا
 .هتمحرب اًماَوفَ الا نم هللا جرخُيو ءاهنم جرخي نأ ةّدملا كلت ىلع

 مح امعأ ردق ىلع هيلع ساتلا رمي «متهج نتَع ىلع طارّصلا ُبَصنُيو

 ىَنذَأ ىَنْدَأ هبلق يف اًدحأ راثلا يف هللا ٌعَدَي الو ءنيجاّنلا نم وهف هيلع رم نمف

 نيدلاخ اهلهأ ْمُه نيذّلا اهل اهيف ىقبيو ءنامیإ ملک ةّيح لاقتم ىَنْذَأ
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 .اهباذع مهنع رتفي ال ءاّدبَأ

 نا «فاصوألا عظفأب اهلهأ ةفضوَراَّثلا تاذع ىلاعت هللا فضو دقو

 ىلع علّطت يتلا ةقرحلا راّئلاب مییلعی «باقعلا فانصا نیر وو

 باذعلا مهیلع داعيل ؛اهریغ اًدولج اولُدُب مهدولج ْتَقَرَتْخا اّکو فیفا

 طلا شطعلاو طلا عوحبابو «هّتَش اوقوذيو

 اوبلط اذإ هب نوئاغُي امو مالالاو باذعلا مظعا نم شطعلاو عو اف

 اب اوثيغأ بار سلل اوثاغتسا اذإ ماف ,عظفأو ذشآ ٌباذع ماعطلاو بارلا

 مهنم عطقیف «هولوانتی ىتح ديدسلا شطعلا مُهُعَدي الف هةوجولا يوي لاک

 ةرارس نم معا رار يذلا مون ناب رتول مال ترہشت ر اعمال

 لكك مبنوطب يف لک حیا حبقو ةرارملا ةياغ يف يهو بالا صاصّرلا

 مهقانعأ ىلإ مهيديأ لختو هرات نم ٌلسالسب نومرجملا لسلسيو «ميمحلا

 .نورجسُي راتلا يف من میمحا يف نوبحسيو

 ءاهفصو نكمي ال يلا اهترارحو راتلا به نيب مهماذع يف نودّدرتيو

 عيمج نيب مه عمجيو «هدرب ةّوق نم ماظعلا ٌرسكي يذلا درابلا ریل درب نيبو

 رخآو هتحر نم سأيلا نيبو مر نع باجحلا باذع نيبو باذعلا ناولآ

 .يِدَمْرَسلا ءاقَّشلاو دّيؤملا ٌباذعلا مهرمأ

 نم اهلهأ هيلع امو «میعتلا نم اهلهأل اهيف هللا ّدعأ امو هللا اّمآو

 اًلّصفم اًطوسبم نجلا فاصوأ هللا رکذ دقف «يندبلاو يحوژلاو يبلقلا رورّشلا

 آتما مکا :لاعت هلوق لثم «ټایآ يف اًلماش اعم هقلطأو «تايآلا نم ريثك يف
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 ۲۲ : تل 4 هدابزو یسلل ات یال ء [ تفض] 450 ڈیرک اتو اف 7 1 و ےک 080 AR کم
 لا سدت لاف ۲ ء.۷۱۰ہ۷۷] 4 تتلو ششالا هی هتتتاماهیفوط ر وہ عم ہہ ویھاث ےہ و

 ا ا دغ 402 اياكم هیت فار مم تموم 1 ۱۷: ا ] 4فآ رفت مک

 اع بح کلا یی ایت لا ارو کو اتککص ا رب دا لاکو

 ةلماّشلا ةماعلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ ء[ نتناف] 42 تيلي زبك مع

 ال م ؛سوفتلا تاوهشو «بولقلا حارفأو ءحاورألا رورسو «نادبألا میعنل

 . رسب بلق ىلع رطح الو .تعمس ُنذأ الو ؛تأر نبع

 من ىلعأ وه يذلا يرابلا ةيؤر ٌركِذ مّدقتف ءالّصفم اهميعن فصوو

 .هباطخو همالك عامسو هناوضرو هئاقلب او تا لهأل لصحي

 ام نجا يف ٌدوجوم اينذلا يف ةدوجوملا هكاوفلا فانصأ عيمج َّنأ ىلاعت ربخأو

 اهيفو «هلوانتب مشتلاو معلا بيطو هّدَللاَو شا يف ال ءطقف مسالا يف اههبشي

 ۰[ 5اغ1 42) نادره لگنیامیف)» :لاق اذغو يظن اینا يف اه سيل ٌءايشأ

 تلف«( ةفئاخ 4© هوبا طرق کرک تک :هلوقو
 هلوانتي [ قام 47 ناد نجل قوم :هلوقك «اليلذت - اهران يأ - اهفوطق
 .لاح يأ ىلعو يشالاو دعاقلاو مئاقلا

 ل نبل نِ ژاعأو يآ رم وام نِ ٌرامأ مهتحت نم يرجتاهزان ناو
 اهيف محو یَنصُت ٍلَسَع نم زاناو َنيبِراَّشلل آل رک ْنِم ڑاہأو ہہمْحط رخت

 .تارمّثلا لك

 فيكف «ريرحلا عاونأ ىلعأ وهو ریش نم اهنئاطب نا مهشرف فصوو
44 
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 ٌعاونأو ٌولؤللاو ةّضفلاو ُبهذلا مهّیلحو ءٌريرحلا اهيف مهسابل نأو یثاهظلاب

 نیلا روح ا مهجاوزأ َّنأو «مهئانإو مهروكذل ٌلماش كلذو «ةرحافلا رهاوجلا

 نطابلا لامحلاو نسح ا نیب نم لا عمج هجوألا ناّسح «قالخألا تاریخ

 يوق 2م مع

 ٌبْدُع نیو ءٌنھئافصو هنس نم ناجزئاو ُتوُقاَيلا ٌنئَأک ءرهاظلاو

 تاکرخا نسحو «بادآلا فطلو لّغَبَتلا نسحب نهجاوزأ یل تامختم

 .ةحيلملا یثاوح او ةقيقّرلا ظافلألاو

 َنهنيب ءافّصلا لاک يفو «هتّوقو باشلا رس ةياغ يف ٌبارتأ ٌراكبأ ناو

 رُژُس ىلع اًناوخإ ةنج ا لهأ عیج رودص نم لغلا عزن لب «ضغابتلا مدعو

 ةّيّسحلا ساندألا نم ٌتارّهطم «تافالا عیج ْنِم ٌتارّهطم نیو «نيلباقتم

 ًنهجاوزأ ىلع َنُمَفْرَط تارصاق ناو :تالمکم تالماک «ةّيونعملا ساندألاو

 َنِهاج نم نهيلع ٌنھجاوزأ َفْرَط ثارصاق «نهتفعو ٌنهجاوزآ نسخ ْنِم

 نم لمكأ فصولا اذه نأ ول لوقي الو ءاّلدب اه اهب يغبي ال يذلا قئافلا

 ملا ءاهبلاو «رهابلا نسح ا نم هلقع لهذُيو هبل رحب ام ىري ها ؛اذه

 نوحراطتيو نوروازتي مهماحصأو مہہابحأ عم نورشاعتم ةئجلا يف مہئتأو

 اًقباس «مهيلع هءالآو هللا من نوركاذتيو تقئاَشلا ثيداحألاو ما مالکلا

 «ساندألاو لوبلا نم مههژن هللا ناو هاّیشعو ًةركب ہللا نوحّبسيو ءاقحالو

 كسلا نم بیطآ اقرع جرخي مهمارشو مهماعط لب ؛سوفتلا هيهتشت ال ام لكو
 5 ۳ او 5 زس و 5 0, 3
 مهدالواو میتاهمآو مهئابا نم حلص نم نيبو مهنيب عمج هللا ناو ءرفذألا

 .مهرورس لمكيو ؛مھمیعن ٌمتیٰل ؛مهتاجوزو
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 هلوق يهو «سوفتلا هبلطتو «ينامألا هب قلعتت ميعن لك عمجت ةيالا هذهو
 عون لک يأ «ننف عج ال ؛نف عج يهو [ 5511541 4© ناف نود  :یلاعت 5186

 ءاھٹتأو هوجولا لمكأ ىلع ٌلصاح ؛ایهیف دوجوم رورّشلاو ميعتلا نم سنجو

 ىلع دادزت يتلا ةلصاوتملا حارفألاو ءٌرمتسملا ميعّنلاو «مياّدلا دولخلا كلذ ماتو

 كلذ ليصافتو نیراّدلا لاوحأ نم ةتسلاو باتکلا هب درو ام عيمجف «ماودلا

 .رخآلا مویلاب نامیالاب ٌلخاد هلک

 :نیتجرد ىلع رخ لا مويلاب نامیإلاو
 «هتقيقح ىلع كلذ دوجوب هيف بير ال يذلا مزاج ا قيدصّتلا :امهدحأ

 .نامیالا نم هيف دال اذهف

 ّدعأ ام مع نم َّنِإف «لمعلل رمثلا خساّرلا قيدصتلا :ةيناّثلا ةجرّدلاو

 «بلقلا ىلإ الصاو الع باقعلا نم نيصاعلل امو ءباوُثلا نم نيعئاّطلل هلل

 نم رذحلاو «باوثلا ىلإ ةلصولا لامعألا يف َّدجلا نامیڑلا اذه هل رمثي نأ ٌدبالف

 .باقعلل ةبجوملا لاعالا

 تاداقتعا عمجي مسا نامیالاو نيذلا نا ةعامجلاو َهّنّسلا لهأ لوصأ نمو

 هيف ناییالا لهآ لضافتيو صقنیو ديزي ِهَّنأو «حراوجلا لامعأو اًهامعأو بولقلا

 :تاقبط ثالث هباتك يف هللا مهلعجو ءاًيظع الضافت

 اوكرتو «تاّيحتسملاو تابجاولا اوت نيِذَّلا مهو :تاریخ لا ىلإ نيقباس

 .تاحابلا لوضفو «تاهوركملاو تامّرحملا

 .مراحلا بانتجاو «ضئارفلا ءادأ ىلع اورصتقا :نيميلا باحصأو

 29 رک



 .مهيلع بوتي نأ هللا ىسع انيس رخآو اح اص المع اوطلخ :مهسفنأل نيملاظو

 ا تمي ومدتها مک لوف نک منی وس تر ام دلو :لاعت لاق

 شرت مهیولت ف نیلا امر © دورن ھو ایا متد اا١ یا

 4 ميا مت اعیاد :هلوقو ء[ فام 4 ر هسجر للاسر مت
 مولع وه یدخاو ء[1٣٢١۷ 4 یٌدُاْوَدَتْمَأ هنأ ُديِزَيَو» ء[٤٤ 5 ]

 .اًدج ٌةريثك ةّنّسلاو باتكلا نم لصألا اذه ىلع صوصنلاو «هلامعأو ناهيإلا

 «نامیالا مولع يف نولضافتي نينمؤملا ناف ؛نادجولاو ٌسحلاب ٌمولعم وهو
 حور يه يلا بولقلا لامعأ يف نولضافتيو هفعضو نی ةّوقو ةرثكو هلق

 میل ةبانإلاو هيلع لّكوّتلاو «هئاجرو هفوخو هللا ةّبع لثم ۂیلقو نامیڑلا
 .لقع ىندأ هل ْنَم هيف يِريْمَي ال ٌرمأ اذه «ميظعٌتلاو عوضخلاو ٍتابخإلاو

 ضرف ٌجحلاو مايّصلاو ةاكَّرلاو ةالّصلاك حراوجلا لامعأ يف نولضافتيو

 براقألل ةّلّصلاو بلا نم هدابع ِقوقحو هللا قوقحب مايقلاو «هلفنو كلذ

 .اًبظع اّتوافت قلخلا ىلإ ناسحالاو ءباحصألاو ناريجلاو

 حلاو لقعلاو َلقَّتلا بلا ام لاق دقف «صقتني الو ديزي ال نایإلا نأ َمَعَر ْنَم

 .دحأ لکل اًرهاظ اتوافت توافت هاف ءقيدصتلا دّرجمب هرّسف ولو یّتح قاولاو

 نم جرخم ال ةريبکلا بحاصو يصاعلا نأ لصألا اذه ىلع عّرفتيو

 ْنِم هعم اب ْنموم وهف «قلطلا لماکلا مسالا ىطعُي الو تّیلکلاب نایالا

 نامیالا نم ُهَعَم ام «نامیالا تابجاو نم هکرت ب نامیالا صقان ساف «نامیالا
 الا يف دولخلا نم هُعنمي ٌرفك هطلاخي ال يذّلا
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 يف انركذ دقو «ةّيلكلاب راتلا لوخد عنمي هّاف «لماکلا ٌقلطملا نامیالا اّمأو

 يفنو هيلع قلطملا باوثلا بيترتو «نينمؤملا لع ءانلاو حدا هی أ َّنأ آ دعاوقلا

 ىهتلاو رمألاب نينمؤملل هللا باطخ َّنأو «ٌلماكلا نايإلا وه اإ ؛باقعلا

 ."'هّصقانو نامیالا لماک معي عیرشتلاو

 نایِإو شو ريخ هيف عمتجي دق دبعلا َّنأ لصألا اذه ىلع اًضيأ عّرفتيو

 لاو ہری لا ِلاصخ نم هيف ام ىلع دلا قحتسي هّلأو «قافن وأ فک ٌلاصخو

 .َّشلا لاصخ نم هيف ام ىلع

 يف ٌلخاد وهو هردو هللا ءاضقب نامیالا :ةعاجلاو لا لهأ لوصأ نمو

 يف بتک ها ءاّلع ءيش کب طاحأ دق هللا َنَأ نوملعیف هلسربو هبتكبو هب ناهيإلا

 اهرّدق من ءاهقحالو اهقباس ءاھڑیبکو اهريغص :ثداوح ا ع عیج ظوفحلا حول

 عیمج َّنأ اى هلو هيلع ماتو هتيانعو هتردقو هتمكحب اهتيقاومب اَهاَرْجَأو

 ناك هللا ءاش ام هَّنأو «هتردقب ةطبترم اہگإف ؛هملعو هتمكحب ٌةطبترم "”ثداوحلا

 يَرْدُقو هئاضق يف ةلخاد اهّرشو اهريخ اهلك دابعلا َلامعأ ناو ,نكي] ایل امو

 «نآرقلا ريسفتب ةقّلعتملا ناسحلا دعاوقلا» فّيصملا باتك نم نيرشعلاو ڈنماّنلا ةدعاقلا رظنا (۱)

 .(1۰ ص)

 حوّللا يف بتك هّنأو. .) هتمتاخ يف ءاجو ««..نیفراعلا ناتسب» يف خوسنلا یهتنا انه ىلإ ()

 اف نولعاف مہگ ّمأ عم دابعلا لاعأ َّنأو «هتردقو هتمکحب اهتیقاومب ثداوحلا عیج ظوفحلا

 ببّسلا قلاخو «مهتافص عيمج قلاخو مهقلاخ هللاف «هردقو هئاضق يف ةلخاد اهئإف ؛ةقيقح

 اهولمع نیل مهو «ممردقو مہتداراب تعقو لب ءاهيلع مهربجي الف « :بّبسملل قلا الا

 .امّلسو دمحم ىلع هللا لصو «ملعأ هللاو شو رب ريخ نم اهء ارج اواو

 .۸.. دیمحا ٌبّرلا حتف» :ناونعب يتلا ةخسّتلا تهتنا_كلذك انه لو

 ۔۹۸-



 ىَوِقلا عیمج مه قلع ِهّنإف ءاهيلع مهرب لو مهتردقو مهتدارإ بط اهعوقو عم

 .نولعفي او نوراتخب اهم يلا ٌةدارإلاو ةردُقلا اهنمو «ةنطابلاو ةرهاّلفلا

 :ةدابعلاو ةّيهولألا ديحوت :ديحوتلا نيهارب نم نآرقلا يف ام يلإ ةراشإلا هدد

 ءاهلضفأو اهّضرفأو اهربكأو لئاسملا مظعأ يرابلا ٌديحوت ناك ان

 مهحالص َّنإف - ردم ةرورض لک قوف مہۂرو رضو هيلإ قلخلا ةجاحو

 ىلع نيهاربلاو ةّلدألا هللا عن + ديحوُتلا ىلع ٌةَفّقوتم مهتداعسو مهحالفو

 .تاعطاس هنيهاربو :تاحضاو هتّلدأ تناكو «كلذ

 مهرب قلخلا فارتعاب كلذ ىلع لالدتسالا اھالْجأو هدأ حضوأ نم

 میت بلك اا یرایل ا صنم يطرح لإ سو

 ْنَمَو قزاّرلا وهو «قولخم هاوس امو قلاخلا وه هللا أب اوفرتعا دق مهزفاکو

 هاوس امو كلالا وهو رّبدُم فٗرَضُم هاوس امو ریل لا وهو «قوزرم هاوس

 .هاوس ًةدابعلا ٌیحتسی له ىلع ةلالد ريكأ لدي اذهف كولم

 نم لف ظ :هلوقك مهفارتعاب مهذخأيو نيكرشملا ىلع هب لپ الشو

 نم لق (مه) کیورگد الف لف وا هوم ا ترا تت رنک نإ اک یف نیو شل
 )سوشا فرو وتبسم )یا شزصلا و علاوه
 ((۵) نوما رشک نإ هی راجي الو رب وو وی لڪ ُتْوكْلَم وی نم لف

 اذه اهیف اًدج ٌةريثك ثایآو ء[ فلا خا ہا تورحتف ناف لف وی تولوق

 هنأش اذه نم ناب ؛ةلهو لّراب هنم نهَّذلا لقني حضاو ناهرب هّلأل ؛ینعلا

 هل ندا صالخاو ةّيدوبعلل ةّقحتسملا ةّينادحولاب درفنلا وه هلأ «هتمظعو

 ے۹۹ے



 هنود نم دبعُي ام عيمج َّنأ تايآ ةّدع يف ہژابخإ :ديحوّتلا نيهارب مو

 ًةیاقو الو «هیباعل ريخ بلج الو اًعفد الو اًعفن عيطتسي ال «ٌرجاع ٌريقف قولخ

 .نورٌصنی مهسفنأ الو ُهَدَبَع ْنَم رصني الو رش

 هفوخو هّندابع ٌقونجلا قمكاو هما َنِمَق ؛ةباثملا ہذہب ناك ْنَمو

 ام يذلا «قلطملا ٌينغلاب بولقلا ٌقيلعت بجي الأو ؛ہب بولقلا ٌقيلعتو «هؤاجرو

 .وه ال هراكملا عفدي الو «هنم الإ ريخ الو ةمعن ْنِم دابعلاب
 تاسلا عفدي الو وه الإ تانسحلاب يتأي ال هنأ :رخآ ناهرب اًضيأ اذهو

 نع ءوُّسلا فشكيو «نيبوركملا ذقنیو نيرطضملا بيجي يذّلا وهو یه ال

 ءارابغأ اهيف ممل ىرجأو ءاّرارق ضرالا هدابعل لعج يذلا وهو «نيدهطضلا

 تبنأف ؛ًءام ءامَّسلا نم لزنأو .مهعفانمو مهح اصم عيمجل ةأيهم اداهم اهلعجو

 هالخنو اًئوتيزو هاّبضقو ابتعو ءاًبح هب تبنأو ءافافلأ تانجو هاو اح هب

 .مكماعنألو مكل اتم ءاّبأو ةهكافو بلع قئادحو

 يبي يذلا وهو «مهیفشی اوضرم اذإو «مهیقسیو هدابع معطُي يذلا وهو

 :نوکیف «ْنُك :هل لاق اًرمأ یضق اذإو :تیمیو

 .ثاغُي الو ثیغیو هيلع راجت الو ریجنو حطي الو ممی يذلا وهو

 لعجو «نآرقلا مّعو «نایبلاو ةباتكلا همّلعو َناسنإلا قلخ يذّلا وهو

 اهعفر ءامَّسلاو «نابسحلاو ةعّونتملا حلاصملل ّبكاوكلاو رمقلاو سمشلا

 .نازيملا يف اًوَكْطَي الو ءلدعلا ٌقيرط اوكلسي نأ هدابع رمأو «نازيملا عضوو

 خلي اذهو بارش ٌغئاس اف ٌبْذَع اذه نیر جرم يذلا وهو

 كا



 یرتو :امرسل يلج ہم نوجرختستو ہآرط ات نولکأت لک نیو اب
 .نورکشت مكّلعلو هلضف نی اون رخت هيف كلا

 مهیلع غبسأو «ضرالاو تاومّسلا يف ام يج ہدابعل رخس يا وهو

 .لاخلا ناسلو لاقملا ناسلب هولأس ام لک نم مهانآو «ةنطابلاو ةرهالفلا ُهَمَعِ

 عج وگو ءاّضاعم راهتلاو هاّابل لیلا مه لعج يذلا وهو

 .[ تل اخ ] 46 زك نرو رشق نیت نازک رس
 اًبوُعُش مهلعجو هاّرهصو اًبسن هلعجف ءاّرشب ءالا نم قلخ يذلا وهو

 .اوفراعتيل لئابقو

 ةرهاّظلا ىَوِقلاو «ةدئفألاو راصبألاو ّعمَّسلا ممه لعج يذلا وهو
 .ةنطابلاو

 .رحبلاو بل تاملظ يف اهب اودتهتل موجنلا مكل لعج يذلا وهو
 «يطعيو لذي و یاهو تار كلما هديب يذلا وهو

 .طشبیو «ضبقيو «عنمیو
 .ىلعألا لثملا هلو «هيلع نَوْمَأ وهو «هديعي ٌمث َقلح لا أدبي يذلا وهو
 اهيف مهو «نولكأي اهنمو «مهيوكَر اهنمف «ماعنألا هدابعل لعج يذلا وهو

 «سفنألا شب الإ هيِفِلاب اونوكي مل لب ىلإ مهاقثأ لمحتو «ٌبراشمو ٌعفانم
 .نوملعت ال ام ٌقلخيو هةنيزو اهوبكرتل َريمح او لاغبلاو لی او

 امو رجّشلا نمو ءاويب لابلبا نی يذلا نأ لحتلا ىلإ ىحوأ يذلا وهو

 .تايآلا ...نوشرعي
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 مكجاوزأ نم مكل لعجو ءاّجاوزأ مکسفنأ نم مكل قلخ يذلا وهو
 .تابّيَطلا نم مكقزرو ةَدَفَحو نب

 ماعنألا دولج نم مكل لعجو هاتکس مكتويب نم مكل لعج يذلا وهو
 اهراعشأو اهرابوأو اهفاوصأ ْنِمو ؛مكتماقإ مويو ْمُكَيْعَظ موي اهنوفختست اًتویب

 .نيح ىلإ اًعاتمو ًاَناَنَأ

 يراوي اًسابل مكل لعجو هاّنانكأ لابحلا نم مكل قلخ يذّلا وهو

 .هب نونّيزتت اشیرو مكتاءوس

 سی ا هي ع لا

 نیه راک نم قا «[ نللاذكخ] 5(4) نجلا شر اال( نع

 .[ ةر غ 4( دیتا ارت یر

 يه يا ةّيورخألاو ةّينيّدلا معّنلاب كلذ نم مظعأ وه ایب لّضفتي أ
 .ةّيدبألا ةداعّسلا يف ببّسلا

 «هتايآ مهيلع ولتي الوسر مهبف ثعبيو «ناهيإلاو مالسالاب نينمؤملا ىلع نمی

 .نوملعي اونوكي ملام مهمّلعيو مهيكزيو ةمکح او باتكلا مهمّلعيو مهيكزيو

 ةيادهاب مهيلع َّنُمّيو ءنيّدلا مه لّمكيو «ميقتسملا طارّصلا مه حضوی أ

 .دايقنالاو لمعلاو قيفوتلا ةيادهو داشرالاو ميهفتلاو ميلعتلا ةياده مال

 رون ىلإ رفكلا تاملظ ْنِهو «ملعلا رون ىلإ لهجلا تاملظ ْنِم مهجر أ

 رون ىلإ ةلفغلا تایل ْنِمو «ةعاّضلا رون ىلإ يصاعلا تاملظ ْنمو «ناميإلا

 ت



 .هركذو هيلإ ةبانإلا

 قوسفلاو زفکلا مهيلإ هّركيو «مهبولق يف هّيزيو نامیالا مهيلإ بب لأ
 .ميكح ميلع لاو تمعنو هنم اضف ؛نيدشاّرلا نم مهلعجيو ءنایصعلاو

 تاهبشلاو كوکشلا نِّف نم مهظفحيو «ماثآلا تاقبوم نم مهیا
 .ماهوألاو

 اهب نوکردی يا بابسألاب مهرمأيو «ةمحّرلاو ةبوتلا باوبأ مه حتفی أ
 .هباقع نم اهب نوجنيو هتجر

 «ةريثك بفاعضآ ىلإ ٍفْعِض ةئامعبس ىلإ اهاثمأ رشعب ةنسحلا لعج أ
 نع ةبوّتلا لبقي يذلا وهو «نارفغلاو حفّصلاو وفعلا اھآمو ءةدحاوب لاو

 .ميحّرلا باوا وه هللا َّنأو «تاقدصلا ذخأيو تاسلا نع وُثعیو هدابع

 اس لو مو بات نمد نو «[ لاء 4 ميرارفماوه های

 .[ نتظاخ] 4 تمام

 َّنإ) :اًبلاغو اًفباس رومألا عيمج يف هتمحرو همرکو هلضف بناج نكي أ
 .(ْثَبَلَغ» :ظفل يفو ۱ (يِبَضَع ْتَقَبَس يِتَمْحَر

 اهعم ٌلحمضي ثيحب ًةبلخلا اهو «ةعّسلاو ةطاحالاو بلا ةحّرللف
 يف هّرمع ىنفأ ول دبعل لو ءتائّيّسلاو تانسحلا يف مّدقت اك ةبوقعلا بابسآ

 .(۲۷۵۱ :مقر) ملسمو ء((۳٥٥۷ :مقر) يراخبلا هاور (۱)
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 كلذ لک هل َرَثَغ بانو بات غرب نأ لبق ةدحاو ةعاس يف ٌمث :يصاعلا

 .تانسح هتائّيس لدبأو

 راقكلا َّنأو «راّللا يف دولخلا عنمي د نامی ْنِم لر ةّبح لاقتم ىندأ ناو

 مهیفاعی وهو «مئاظعلاو تافلاخلاب لولا ةو راب ةاَضملا فاتصأو راكفلاو
 ما مهری و قبوتلا مهیلع ضرعیو «مهبتعتسیو معتلا مهيلع ریو مهقزريو

 ريخلا نم مهيف نكي مو راقک مهو اوتام اذإ یّتح مه رفغو مهنع ىفع اوبات نإ
 .يدبآلا ءاقَّشلا نم اه اوضرو مهسفنأل اوّلوت ام ْمُهاَلَو ةَرذ لاقثم

 اہابسأ تاّبسملاو حارفألاو م نم ُقلخلا هيف ام ميج ناك اذإو

 يذلا وهو هللا نم اهلك ةيوبندلاو نیلا «ةنطابلاو اهنم ۃرماظلا ءاهتابّبسمو

 قلخلا نم ةعقاولا بابسألا ضعب لصح نف «مهنم پبس ريغ نم اهب لّضفت
 لک هنمف ءاهاّيإ مهاطعأ يذلا وه بابسألا كلتف ءهتمحرو همعن اهب نولاني يا

 .اهعفد رسيو اهعفد يذلا وه هراكملاو رورّشلا عيمجو «بوبحم ِءيش

 لذي نأ قحتسي يذلا وه سيلأ میسج ا ہژیخو ٌميظعلا هنأش اذه ناك نمف

 ايف ؟رکشو ركذ نم ىلوأو دبُع نم نحو هدادولا وفصو ءةيدوبعلا صلاخ هل

 .هرومآ عيمج يف يقف هلاوحأ لک يف هيلإ ٌرطضم وه ْنَم هب كرشأ نم

 نم هنود نم دبع نمو «ناثوألا هب هللا فصی ام :ديحوتلا نيهارب نمو

 لاوقألل اًضيأ ةدقاف تناك ابرو «لاكلل ةدقاف اّئأو «ميظعلا صقتلا

 ةكرش الو كلم ال سيلو ءاهيدباع فارتعاب قزرت الو قلخت ال اأو «لاعفألاو

 اًجاتخ هللا سيلو ؛هوجولا َنِم وجوب ةنواعم الو هلل ةرهاظم اه سيلو «كلملا يف
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 .دیمح ا ٌينغلا وه لب ءاهريغ ىلإ الو ءاهيلإ

 .[ ةلقاذتف] 4© ترفل مهر ایم نو ال ہلا نود نی وعلی أَو ا

 «مهخورصني الو ءاًڑوشن الو ًةايح الو اتوم الو اّرض الو اًعفن مه نوکلمی الو

 روب ای ئل بتا نم وم 7 «نورصنی مهسفنأ الو

 « هيك عا و دع حل واک شالا رشح هاو عر تولوع وپاعد نم مشو همی
 دل اوغمک خو ابد وَ نم نود نی کوب کا کیف «[ افتخر كغ

 4© نوصل ترا تم ني ودق کی بابل می نو
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 2 بود نم اون يلا تم ۰۱۳۵ : ةتنخ] 4 ید نآ لإ ما رم رم
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 اڪ زا “توکل ےل تنا يهو نو اَب تدا تویگصنملا طر ع
 8 علا ا2آ 4 کی مر و

 نم دبع ام لک اهب هللا فصو ىنَّلا ةصقاّنلا تافّصلا نم كلذ ريغ ىلإ

 لطابلا معّزلا نومعزي مهنکلو اه نيدباعلا دنع یتخ ةمولعم يهو «هنود

 ۳ تر سس تست

 ةصلاخلا لامعألاو «صلاخلا 5 ناميإلاب الإ هيلإ لّسوتُي الو بحي اب ال
 ےہ ۱۷۵ ے



 هنيب ةلّصلا عطق كلذبو ءاَدعُب لا نم ددزي مل كرّشلاب هيلإ بّرقت ْنَمو ههجول
 با هيلع هللا مّرحو را يف دولخلا ٌقحتساف هّبر نيبو

 اوماق نیلا مهعابتأو لس هماركإو «دابع نيب همای :ديحوتلا نيهارب ْنِمو
 شاب ةكرشلا مَمألاب تالا هلالحإو «تابوقعلاو رورشلا مهئاجنإو «هديحوتب
 ججحلا مهيلع ماقأو مهرذنأو مهرّذح اً هللا لسرل ةبّذكملا فلا ةدابع نع ةريكتسملا

 عاونأ مهب عقوأف ؛اوبّدكف ِلْسُر ٍقْدِصو هديحوت ىلع ةلّصفملا تايآلاو ةعّونتملا

 نم هيوا صاح هم تاسزآ نم من ید الف «ةعّونتملا تابوقعلا

 ریش هل تاڪ وات نم رهن تعزل فسح مینو هک
 .[ تیکت ] )رومی هس اوناکنکو

 دیحوتلاب هثعب نيح #4 اًدّمحم هلشر متاخ هب رصن ام كلذ ةقاح ٌمث

 ,نیدعبألاو مهنم نيبرقألا ضرالا لهأ همواقف كرشلا نع يهّتلاو صلاخلا

 هللا مهذخف «ةميظعلا تارکلا هعم يذلا حلا لاطبإو ؛مهلطاب رصن يف اوژکمو
 يذلا هللا نيد َّنأ ىلع ةيآل كلذ يف نإ ہل لیثم ال يذلا رضا هعابتأو هّیِن رصنو

 هلوسر أو «لطابلا وه هنود نم نوعدي ام َّنأو قحا وه نامیالاو ديحوتلا وه

 .ءاقّشلاو لالّصلاو لا مظعأ يآ هاداع نم عيمج ناو «نیمالا قداّصلا وه

 يف لخاد وهو #4 لوسّرلا قدص ىلعو ديحوتلا ىلع نيهاربلا نمو

 ةيضالا بويغلا نم هيام و هللا طف ا هب لاب ةايإلاو «هلوسرو فلاب ةايإلا
 .نآرقلا هب ربخأ ام قبط اًئيشف اًئيش ثدحت لازت ال يتلا ةلّبقتسملاو ةرضاح او

 يف لسرلا صصق يف ةيضاملا عئاقولا ليصافت نع هب ربخأ ام كلذ نيف
 د



 ىلإ قيرط ٍدحأل سيل اليصفت مهئادعأو مهعابتأ نم مهماوقأ عمو مهسفنآ

 لهأ ٌصاوخ دنع ام ةياهنو #4 دّمح هب ءاج يذلا يحولا الإ هلیصح
 .نآرقلاب لصم م بيرق اهنم لصحي ال حّ تل ليصافتلا كلت نم باتکلا

 ىلع ٌليلد اهم هل# دّمحم هلوسر نايتإ َّنأ صصقلا اذه ءانثأ يف ربت اذغو

 تم ربا تک ام ةطوسبم ىسوم ةّصق رکذ امدعب هلوقك «هتلاسر

 ۳ e او ا( ےک تا مو مثلا یبوم

 بو ان تريلسرم تک کو تی تی كول دآ

 نی زنی مت امام زنش کلر نم 2
 ھے

 همه ن

 [ [e )3 9 کی رک ےس

 كلذل لوصو الو «دحأ ْنَع قلتب رومألا هذه ةفرعم ىلإ كل ليبس ال هلأ يأ
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 آ يف ینعلا اذه هلا ركَد كلذكو ہەيلإ هاحوأ يذلا يحولا ةهج نم ال

 ينو «ةيآلا [١٠؟ : ك:11] منا اول د میل تک ام : هلوق يف لطم فسوي

 .[ : ۰ HD 4 ةو يت إيد تنام : اکو میرم شق تک

 ءدیحوٌتلا نم هب ءاج ام ةّحصو ةلاسر ىلع ةلالد ربكأ لدي اذه لكف

 .يحولاب الإ اهيلإ ليبس ال ةقيرطب ةلّصفملا رومألا هذه مہتءاج ثيح

 هل ةكئالملا دوجسو مدآ ةّصقو «ىلعألا ًالملاو ةكئالملا نع هّريخ كلذ لثمو

 .[ ى غ1 4 وصنف ا لو تر نک : لاقف ؛تاعجارلا كلت دعب

 قر میظعلا ّبَّرلا نع %4 هرابخإ :لجأو هلك كلذ نم مظعأو

 لبق ٌباتك هب ِتأي ل اب نآرقلا اذه ءاج ثيحب تلّصْفم ةميظعلا هتافصل

 - ۱۰۷ ے



 اب اوتأي نأ نيرخآلاو نيلّوألا ْرَدُق ْتَرَجَع ًةميظع اًرابخأ هللا نع ربخأو
 .اهضعب ضقني وأ ءاهضقني امب وأ ءاہبراقی

 مهيلع همالسو هللا تاولص - ءايبنألا ىلع ةلّرنملا ةّيوامَّسلا بتكلا ٌعيمجف

 تادايز نآرقلا يفو «نآرقلا يف هّلإف هللا نع ربخلا نم اهيف ام ٌعيمج ے نيعمجأ

 دّيسو لسُرلا مامإ هب ءاج نم َّنأ ىلع ةلالد ربكأ دت تاحيضوتو ةميظع

 هلاق يح لک َّنأو «بتکلا َّنِم هلبق ام ىلع بهم نآرقلا اذه أو «قلخلا

 .نآرقلا نم ین وهف قلخلا نم عا ملکو

 هلاك نعو هللا نع با وه يَا ناهربل اذه نولعجت فیکف :لیق ْنإف
 ملكا ماقم يف متنأو «ديحوتلا ةلّدأو ِدّمح ةلاسر ٍنيهارب نم  هلالج ٍتوعنو

 رومأ ْنِم كلذو ءا ركنملاو #4 دّمحم ةلاسرب فرتعلاو فلاخملاو قفاوملا عم

 لم درہ ها ترا مشار یوم الا ایما ےل هتل

 فاصنالا قيرط اوکلس اذإ «هتلاسرل نوركتملا نوفلاخملا یّتح ہتّحصب

 !؟نیربتعلا ءالقعلا عيج اهملسی يتلا ةتباَلا قئاقحلاب فارتعالاو

 :داريإلا اذه نع باوجلا يف ليق

 :رومأب جو حضتی ناهربلا اذه
 م َنّيَمَأ نیب اشن دقو ءبتكي الو أرقي ال ٌّيمأ ٌلجر هب ءاج يّلا نأ :اهنم

 ءاج یّتح لاح ا هذه ىلع لزي ملو ءاّباتك سردي لو «ملعلا لهأ نم اًدحأ سلاجي
 دّرجمبف ةَمَكْحُلا ةبسانتملا ةليلجلا تارابخإلا هذه ہُمظعم يذلا باتكلا اذهب

 ٌيوق ٌناهرب باتكلا اذهب هنايتإو #4 دّمحم اهيلع يلا ةلاح ا هذه ىلإ رظتلا

- ۱۷۸ 



 الا كلذ ىلإ هل لیبس ال هاو ٌقح هيلع ىوتحا امو «قتح هلأ رظاّنلا هيلإ ٌرطضي
 .ةلاسّرلاو يحولاب

 يف ام عيمجف «لسرلا هب تربخأ ام َعيمجو بتكلا َعيِج قّدص هنآ :اًيناث

 هب ءاج ایف كلذ نع لسُژلا هب تربخآ امو «تافصلاو ديحوتلا نم هللا بتک

 .روكذملا فصولا نم #4 هيلع وه ام عم هل دهشيو هقفاويو كلذ قّدصي دّمحم

 اهّلك هللا نع اهب ربخآ يت العلا تافّصلاو ىنسحلا ءاسألا هذه َّنأ :ًللا

 نم لک لد کرم :اشن اهم بساتیو ہاشم اکو قصي ہلئاست
 ال لب ءهقوف لاک ال يذلا ءرابتعا لکبو جو لکب قلطملا لاكلا ىلع اهنم

 اذهف ءفاصوألا كلت يناعم ْنِم اًدحاو ىنعم رّوصتت نأ ءالقعلا لوقع نكمي

 .اًقح هللا ٌلوسر وه اهب ءاج نم نوح اہگآ ىلع ٍليلد ربكأ

 ؛ةسوسح ٌةدوهشم رمألاو قلخ او دوجولا يف اهتاقّلعتمو اهراثآ نأ :اًعبار

 ملعلا نم هب ربخأ ام راثآو «ناطلّسلاو كلملاو ةمظعلا َنِم هب ربخأ ام راثآف

 ام ٌراثآو «مركلاو ِدوج او ةمحّرلا نم هب ربخأ ام راثآو «ةعساولا ةمكحلاو طيحملا

 ريخأ ام ژائآو ءتاَّدَّشلا ةلازإو «تابُرُكلا جيرفتو «تاوعّدلا ةباجإ نم هب ربخأ

 امم كلذ ريغ ىلإ سبدّتلاو فُّدِصَّنلا لاكو ةدارإلا ذوفنو «ةردقلا لاک نم هب

 وأ اهرکنی ال هدحآ لکل ةدوهشم دوجولا يف كلت هراثآ َّنِإف ؛هللا نع هب ربخأ

 ام هراثآ ْنِم قل ا دهاشي مک بيغ نع 489 ربخي وهف «رباكم لإ اهيف فّقوتي

 ۱ .كلذ ىلع ًةعطاق ًةلالد مُمدی

 ريبعتلا نكمي ال هللا نع اهم ربخآ يتلا ةميظعلا توعّللا هذه :اًسماخ

۹ 



 هل سيل يذّلا لالجإلاو میظعّتلا نم اهب نیفراعلا بولق يف اهتفرعم راثآ نع

 نم ّلقأ هيلإ ةبسّنلاب اینُدلا تاّذل يذلا جاهتبالاو رورّشلاو دولا نمو ءٌريظن

 و مهقلخ يذلا لإ معتدع يصح ال قل مهو هرحبلا ىلإ ةبسّنلاب ةرطق

 مهحجرآو ءاّبادآو اًقالخأ ساّنلا لمکأو دوجولا ةصالخو ءقلخ ا هيلع

 اًيملع اًفاَقّتا سيل ميظعلا رمألا اذه ىلع اوقفتا دقو اِ مہوصأو الوقع

 .يرو رض ٌنادجو ینیقي يملع يداقتعا قاما وه لب ءبسحف
 كب دّمح لا هب ربخأ ام راثآ نم وهو «ریظن هل سيل يذلا قامّتالا اذهف

 هب ءاج ام ةَّحصو «هتلاسر قدص ىلع نيهاربلا مظعأ نم تالاملا َنِم هر نع
 .صلاخلا ديحوّتلا رم

 حب تسيل يتلا رومألا ضعب ىلع لكا نم ُفئاوط قلی دق :تلق نإف

 مل نإ ؛مهباوص ىلع الیلد سيل كلذ َّنأ ىلع ءالقعلا قنا دقو ءاًدج نورثكيو

 ؟ناهرب كلذب مه نكي

 ال هللاب ةفرعملا لهأ قافّتا نم انركذ ام نكلو «كلذك رمألا نا :باوجلاف

 ٌينيقيلا ملعلا ىلع ٌنينبم هلأ انرکذ امك ءاهقامّتاو فتاوّطلا ئطاوت نم ءىش ههبشي

 000" “ ا ياما

 دا هلآ دهس # :ىلاعت لاق رپ ع لجل

 4© هیلاری و ال هل آل سولا امك للا وأو گھما وه ال هک

 ىلع نیینابرلا ءالعلاو ءايبنألا نم رئاصبلا يلوأ ةداهش رک «[ بالا زغ]

 .هیلع نيهاربلا مظعأ نم اہگأو «ديحوّتلا

 دی



 هنأ ملعي رومأب كلذ ليصافتو هراثلاو نج او ةكئالملا نع ربخآ كلذكو

 قلخلا فراعمف «كلذب هللا نم هيلإ ىحوُم .لسرم يبن الإ اهب نی نأ نکمی ال
 هتيادهو هللا ةمحر اهَّنكلو ءكلذ ضعب نايب نع روصقلا ًۃیاغ رصقت مهمولعو

 ةمحّرلا هذه ْنِم نظر ةلاسر مهلمكأو لسرلا متاخ دي ىلع اھٹعب ہدابعل

 .ةيادملا هذه نم مهبيصن بسحب

 هقدص ىلع اهنم دحاو لک لادن ةلبقتسلاو ةرضاحلا بويغلا اّمأو

 هتلاسر نيهارب ىلإ تّمضنا اذإ فيكف !؟اهعیمجب فيكف «هب ءاج ام ةّيفحو
 !؟اهدارفآ نع الضف ءاهسانجأ یصح ال يتلا

 هّرمأ هللا متي نأ #4 محم هلوسرل هدعو ْنِم نآرقلا يف ام كلذ ْنمَ

 نیبولخم مهلعجیو «ءادعآ لذخيو «هلک نيّدلا ىلع هّرهظیو هتيد يلو ہہرصنیو

 .نيّلذأ نیروهقم

 هل یا نوو ید دوسر کم یو :ىلاعت هلوق لثم اًدج "مث اذهو

 4© هوزنگل هرگز رو خالف ا نا دوب راو هك كَل

 ال ٌّقح موو ط [١ تنا آ 4© ازرع ار هک ہوا ۰۱۲۸ : لا]

 « [نارمع لآ] 45 ۰۲۳۹ : 1 4 0

 مه تركت مش اھت وف ولا ليس نعاوڈ ضیا ہل وما دوف ف رمک کیو طط
 ےہ و دو و گم ےس
 َنِم كن نمو هللا كبح نيل :"lep AY 02211 4 وكعب ٌةَرَسَح

 ہذہب اهب ربخآ يا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ ء[ التالاف] 4( تیبیمل

 ے11ے



 دادزاف ہەب هللا ربخأ ام َقْبِط تعقو يتلا ةقداّصلا داعوألاو ةميظعلا رومألا

 :نينمؤملا ہدابعل !ریکذت هلوق يف هتمعن ىلاعت ركذي اذهو ءانأيإ نونمؤملا كلذب
 مکتواعف سالا مک مطب نأ توقا تا مش داور کاوش

 .[ ناه طنز 4 نووکتت مکمل تکی نی کر ورضي دیو

 09 أ ف نم لف نیلا ایات :هلوق كلذكو

 40 ۂمت مک الو "مك روق منم دل اتم ارح كوز اک کیو
 .كلذ لعف دقو [ كلتا 12

 مک دعم اودا هریک نامه کدو :نینمؤملاو هلوسرل هلوقو

 عم بم ٌحتف ةییدح ا حلص َّنأ ربخأو «لعف دقو ۰1۲۰ : تنبل ةيآلا 4 وه

 كلذ دعب ِدحأ لكل نیت ٌمث «نينمؤملا ٌرثكأ اههرك يتلا طورّشلا كلت نم هيف ام

 .هؤاصحإ نكمي ال ام نيملسملاو مالسإلل حلاصملا نم هيف نيم ختف هَل

 ار شی الف سست توکرقملا اھ اونم کیا هیات  :هلوق كلذ نمو رس 24

 طر

eوسد لمع همکف ْنِإَو تک مهيَع دن مرحلا دما لل دژ فى  

 .هّلك كلذ عقو دقو ءةيآلا [۲۸ : ۵587 4 هه شک

 :هلوقک مهیلع هدابع رصنیو ءرفكلا ةّمثآ نم ربثک ىلع بوتیس هلآ هرابخاو
 روک رود فتو مر ES مڪيڍټاپ هلأ مهب وم ب مهول

 :هلوقو «[ 41151 415 نم َلَع هَ ك0 7 کروم

 نيل مت نا هلآ ص :هلوقو 1۱۲۸ : اكاذقلا] 4 مع بوتیزآ هک ملا نیک اف

 .كلذ لعف دقو [ تنش 4 تما اب قرن شا تیتر

 ے٦۹ے

 باک



 ٤۲ ١[« : ظلا] 4 غلو نع ملو ام سال م ءآَهَمشلأ لوس :ىلاعت هلوقو

 # الا نم كم وعي اوا ۱۳۷ : عز هه مه کیک : هلوقو

 تیز کب رکنی الو ط ۳۰ : ا] هک مع یفاکی هلال ۰۲7۷ : اطل
 نرکتمل ربع هل و کا تر یس

 رز یلهنآ ترثکلا لھف ا اک دیا یو ہک نرذيك یا ء[ ۵ك۵ا

 ما اب م كلذ قادس نادر 1 تتاطفا

 نم ةَرخأتم ةلاح لک يأ [ اظفافخخا 4ل قول می كع ةا :هلوقو یورک

 لک ءاتایع كلذ دجو 4 هلاوحأو هتريس عّبتت نمو ءاهتقباس ْنِم كل يخ كلاوحأ

 :هتايح رخآ يف هل لاق نأ ىلإ ەنیڈلا ةماقإو نيكمّشلاو ٌزعلا يف هلبق م ريخ ٍتقو

 .[۳ : ةلاثل] 4 ایر مکسالا كل تیضرو تمعن یی تنم کنی کک تلم می

 هند رت مْهَو کلا دف 9 مور تبلغ ا علا :ىلاعت لاقو

 .ربخآ بک كلذ عقو دقو ء[ فا 4 سنس عضب ین ترا توبيك

 .[ 3اغ1 4© نويَقَي ىك ی اوملط بيلا ری :ىلاعت لاقو

 مهبقاوع َّنأب ٌديعو اذهو ء[ ٹا 2آ 2(4) راثلا یّمغ نمی را اتیا

 .ربخأ ام قبط عقوف «ةميخو نوكتس

 دقو [ الا 4 در کی ا تین ریل :هلوقو
 .نونوتفلا مه مدح لک رصبآ

 ب۲ ے



er دقه لحد ۲ تھ چپر نام ترشا :هلوقو 

 دعب اهعَّسوو ءاهٍرْنُغ دعب رومألا هللا سی دقو «[ قذف ذكغإ 4© اشرت

 .اهتدشو اهِقْيَص

 اک ښرألآ ین رهت تحيد کو کتیا وما نزلا دیو ط :هلوقو

 ae مرگ کو مرکز تخت
 دقو ثمحلا ُهَلَو َلَعَف ذقو «تایالا [00 : دلنلا] 4 اع ں كررت ال توڑ

 .[ انا 4 کروخر عسل ی داما نرالا کر ول ع مرورا کتک
 ےس ترک ےس

 زا مجنوني ساب یار نوع بارخالا نسل :یلاعت لاقو

 ءافلخاو رمعو ركب بأ تقو يف كلذل اوعد دقو ء[١١ : 8:07 4 رشت

 .نی اصلا كوللاو

 دکهتکلا شب میرات دلا رنک يف اوثماء تاو تلم طلا :هلوقو

 یل نوا ء[ ددا غ 0(:4) نیییوملآ مت تعا کاکڑ ,[ کا 3

 .[ ھ0 )4 (3) قرت لع هلأ ملی ےک
 هاش نإ محلا دیتملا احن كلاي بلور هلآ صد :هلوقو

 .ةيآلا [۲۷ : ةةلا] 4 نیم مك سو هر یل کینیڈا

 .ةيآلا "۲۱۵ : 231 4 وفلل لومي ظ :هلوقو

 وه ةيآلا نم دهاّشلاو :تبث ا باوّصلاو «ةيآلا «(باَرْعألا نم َنوُمَلَحْلا لوقيَس» :لصالا يف )١(

 ناب هك هّيبنل قباّسلا هللا دعو ٌركذ اهيف نإ ثيح € قن هل كلت گلد :ىلاعت هلوق
 .ةيبيدحلا هعم دهش نمب ةّصاخ ربيخ ٌمئانغ نوكت

 كك



 ۲۹0 : 81 4 معاصر شل وإ شن مسل شی :هلوقو
 .هنولوقیس مّن هللا رکذ ام اولاق دقو

 )را دوو عسل مریم © میش عج هل ۲ :لاعت هلوقو
 .مالکلا اذه دعب ِرْدَب يف كلذ عقو دقو ء[ ہلال

 ی هلام هنع یا ام (در) بتو پھل یآ دی بت :هلوق كلذ نمو

 اهدیچف © بطحلا ات هنارماو یه تاد اا لص © بسك

 .[ دخ 4رس نمل

 4© رم دیمم+ :هلوق ىلإ 4© اتم ثقل ْنَمَو ردا :هلوقو
 .تايآلا [ لالا

 كلذ مزال نمو «راتلا لص ديحولا اذه نعو «هتأرماو بح يبأ نع ربخأف

 .اوكله یتح كلذ ىلع اوقبو عقوف 4 دّمحمل مهبيذكتو مهرفك ىلع مهؤاقب

 مهاّيِإ هتيافكب هدعوف [ ۸82 غ] 0(4) رسا تیک اإ ا :هلوقو

 .ريّسلا لهآ نيب ةفورعم يهو ةعّونتملا تابوقعلا مهم عقوأف

 4© ارنا وهم کاوش دن :رفکلا ءاسؤر ٌرْكَم ركذ اذ لوقو
 . 11421 ہا كو دوبى رامبو حر وصوب مردم : هلوقو 1 ¥6 ذل

 [۲۶ : ةقبا] التفات آو اول جل نک # :يّدحّتلا تايآ يف هلوقو

 لقط :دوهبلا يّدحت يف كلذكو ءاولعفي ملف ؛لبقتسلا يف اولعفي نل مہئأ ربخأف

SIهم  
 م نڪ نإ توام اسلا نود نم مع وأ دنع هرجا الا مک تاک نإ
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 تقو يف يتمّتلا مهنم عقي ملف ةيآلا [ 41 هاب همتی لو ایا كیقیص

 .قايّسلا هيلع لد يذل يدحتلا

 ول ی سال ارد © مملو ہلا ر صن اک ده :لاعت هلوقو

 [ ظا) 4© 5اک هکر دریک سار کیر ممم © بو نيد ف

 يف سالا لوخدو «حتفلاو هللا رصن ءيجمب :اهعوقو لبق ءایشآ ةدعب هربخآف
 كتايح متخاف «كتافو تبرقو كلجأ ناح دق كلذ دنع هّنأو ءاًجاوفأ هللا نيد

 .رافغتسالاو دمحلاو حيبستلاب ةفيرّشلا

 رکذلا عوطقم يأ [ کلا 43 یا وه کا کر :هلوقو

 .كلذ عقوو ريخلا نم عوطقم «ليمجلا

 نأ مکی سکوی یا ام تومي له فط :هلوقو

 [ 22آ €4 وهذ ناكل طبل ما طعنا قمر یحلا اج لفو ۶ ا 40(

 اً اس د ني ل لجو ٍقذص جر يبخل قد لعدم ی بگو ١
 .كلذ ىلاعت لعف دقو [ الا <(

 ال نامل اه نیب اونی نأ لع ُنجْلاَو شنالآ تعج نیل لف # :ىلاعت هلوقو

 قبطنم ربخ اذهو .آ 2/21 4( یه وتی مسن تگ زار وب وأ
 .تاقوألا عيمج يف ہربمت ىلع

 لماش اذهو ء[ لم 40 هوطفک ورک ار محال ۲ :هلوقو

 لی هفلخ نم الو هيدي نیب نم لطابلا هيتأي ال ثيحب «هيناعمو هظافلآ ظفح

 ا



 .سوسح دهاشم هظفحو [ تل ا 4 ویکی

 هوجو هي موق هللا یاب کوس نیو نع مگن دنرپ نم اونم تل ایی ۲ :هلوقو

 [۵ 4 : ةكاقلا 4 ريك موا اکو هتل سن توا هم رک لا لع روا مومل لع لو

 .كلذ لعف دقو

 میت نت مو )نوک كلا رک :هلوقو
 ال ام نیر هیت اهنگ ریل لی لی تدا 4© رب
 .[ فلفل و] 4 نل

 ۸ امم ؛ةيضالا تاقوألا كلت يف دابعلا هملعي ال ام قلخل لماش اذهو

 ىلإ ثدحت يتلو تثدح يا تاعرتخلا عیمج هيف لخديف «اّیظن هل اودهاشی

 ناسنالا همّلعو هقلخ امو ةیئاواو ةّيرحبلاو ةّيربلا بکارلا نم ةمايقلا موي

 راونألاو تاوصألا لقنو «ةشهذملا تاعرتخملا نم ءابرهكلاو ءايميكلا ةطساوب

 .تقو عرسأ يف ةعساّشلا نكامألا نم

 ثدحي ال ثيح «نآرقلا اهيلع لد يتلا نيهاربلاو تايآلا نم اذهو

 يف هلاخدإ وأ «هب حيرصت نآرقلا يفو الإ ںیغص وأ ريبك «ریقح وأ ٌليلج ثداح

 ضقنی يقيقح ثداح الو حيحص ٌملع أي نلو ِتأي م هاو «موهفم وأ مومع
 هتدارإ تذفن ؛ءيش ّلكب هملع طيحم ميكح ْنِم لیرتت اف ؛نآرقلا ةّلدأ نم اًنيش

 .ءيش لك يف هتنیشمو

 تم نی زآ قوت نابع مگا کمی نأ ع دوال وه لق :لاعت هلوقو

 لبانقلا تعقو دقو ء[٦ : ہلکالا] 4 صعب ساب عب قینیو اعني سیلی کیم

 ے1۷ ے



 .كلذ هبشآ امو قناحلا ناخّدلاو هنم برق وأ هرشاب اگ فساّتلا تیمانیڈلاو ةكلهملا

 ثودح ىلع هيبنتلا هيفو «قابطنالا ًةیاغ هفوصوم ىلع قبطني اذهو

 ۔'''رخأ عضاوم يف كلذ انطسب اك تالصاوملل ةبّرقملا تالآلا

 407 يآ ُكاَدَعاَدنَم سایت © نیب واذ وامل نک عوب بنر

 طرفلا دعبلا عم هرات لهأو نجلا لهأ نيب يدانتلا هللا ركذ دقو ء[ تالاف ]

 ناك امدعب .كلذ قادصم ةّيوايكلاو ةّيئابرهكلا تافشتکلا ترهظأ دقو ءيئارّتلاو

 هللا رهظأف ؛اہنودعبتسیو بابلا اذه يف لا تارابخإب نورخسی نیبذکلا نم ريثك
 .نيدحاجلا نیبذکلا بذکی ام نيهاربلا نم تاقوألا هذه يف

 ىح بشآ قو قاق لآ فاء هراس ۷ :یلاعت هلوق قادصم نم اذهو

 نيهاربلا نم مه ثدیو هدابع يري لزي ملف [0۳ : اتلنتن] 4 لا مه
 .لطابلا وه هفلاخ امو یا وه هب اوؤاج ام ناو ءلسّرلا قدص ىلع هلال

 .اًروفتو اًوتع ال نورباکلا نوتهابملا ىبأ نكلو
 حرص سر

 4سال عفو ٌديِدَس ساب وف کیر نو :لاعت هلوق كلذ نمو
 يتلا عفانملا هذهف ء[ كا 4© هيام صا طَعام :هلوقو «[۲۵ : تل ]

 تلصو ام ىلإ تلصو ىّتح اهیقریو ناسنالا اهعّرفي لزي ملف «ناسنالا هللا اهمّلع

 لخاد هلك كلذو تاعرتخلاو تاعانّصلا ةيمدت يف هقيرط يف ٌداج وهو «هيلإ

 .هنافولخ ف ىوقلاو عفانملا  ىلاعتو كرابت - هداجماو هماماو بل هللا ميلعت يف

 يف ةلخاد ةّيرصعلا ةعفاّنلا لامعألاو مولعلا َّنأ يف ةّينآرقلا لئالّدلا» :فّیصلا باتك رظنا (۱)

 .«يمالسالا نیڈلا

- ۱۱۸ 



 ةعفاّتلا تاعرتخلا داجيإل ةحلاصلا ىوقلا اهيف دجوآ يذلا وه ىلاعت ہللاف

 ينو «قافآلا يف هتايآ ْنِم كلذو ءكلذ ناسنإلا مَع يذّلا وه هللاو ءاهنم

 قلخ ا رثكأ كلذل دم مل ناو ٌقح لوس هب ءاج ام َّنأ ىلع َةلادلا سوُّتلا

 ةفراص ةلطاب دئاقع مايق وأ ءاهتلالد هجو نع وأ ةّيقيقحلا ةّلدألا نع الالض

 .ٌقحلا نع ةفداصو

 بابسألا يفو ءلاعلا ماظن يف ہیقیلَح يف هّتس نأ ہژابخإ :كلذ نمو

 اهلك يهو «لّدبتت الو رّيغتت ال ةدحاو ىأوّسلابو ینسحلاب ءازجلاو «تابّيسملاو

 .اًردقو اًعرش دهاشم اذهو ءاهيلع دم يتلا ةمکح ا ىضتقم ىلع ةيراج

 ؛داتعلا اهماظن نع تاقولخملا ضعب ریغی هنأ ىلاعت هدابع يري دقو

 هتئيشمل ةعضاخ ثداوحلا میج َّنأو ءفُحصَّتلاو ةردقلاب درفت هنأ دابعلا فرعيل

 ىبأ ْنکلو «قح اهَّلك بيغلا رومأ ْنِم لسُژلا هب تربخأ ام َّنأو «هتردقو

 نآلا اوناك امم هلسر ةنسلأ ىلع هب ربخأ ُللا ناك ام اورکنی نأ الا نودحاجلا

 ل هب اونمؤي مل امك مهيولق هللا بلقو رمألا مهيلع بلقناف هریظن مه نولقعي
 .ّقحلا ىلع مطوقعب اوربكتساو «مهءاج

 هنأ ربخأ هنأ :اهداعأو اها نآرقلا اهي ربخأ يتلا بیغلا مولع مظعأ نمو

 اذه عابتاب الا ةرخآلاو اينّذلا يف مهحالفو مہتداعسو رشبلا حالص ىلإ ليبس ال

 يف ةّمألا هذه ناف ؛ٌدحأ هيف بيرتسي ال ٌرمأ اذهو «هتيادهو هداشرإب ذخألاو نیلا

 هتيبرتو هداشرإو هملعب نيدتهم اوناك ان نیح اصلا كولملاو نيدشاّرلا ءافلخح لا رصع

 ةوقلا يف ىلعألا لثلا اوراصو «مهنید حلص اك مهايند تحلص ؛ةّماعلاو ةّصاخلا
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 .رشبلا اهل دعتسلا تالاکلا عيمجو ةمحّرلاو لدعلاو ةّرعلاو

 صقن يف اولازي وارسا اول ةّيلمعلاو ةّيملعلا هتياده اوعّيض من

 بيجعلا بجعلا نم كلذ ةلباقم يف مث «مهنيد اوعجاري یّتح ةَّلذو فعضو

 تاعانّصلا يف تاقوألا هذه يف «یرخألا ممألا ءاقترا بيرغب سيل يذل

 الا اهب اودادزي مل مہئَأ ةمخّصلا ةّوقلاو ةزجعملا ةقراخلا تاعارتخالاو «ةشهدملا

 لک ًةدَّدهم مهريغ اه عضخيو اهب نوبجعي يتلا مهتراضح تراص یّتح «ءاقش

 .ماعلا ريمدّتلاب تقو

 نلو ہرطخلا اذه يفالت نم ةميظع ةرْبَح یف مهئالعو مھتّماَس عيجو
 نيب عماجلا #4 دّمحم يدهب داشرتسالاو نآرقلا هب ءاج ام عاباب ال التي

 حالصإو ءدسجلاو حوّرلا ةحلصمو «ةمكحلاو ةمحّرلاو ءلدعلاو لمعلاو ملعلا

 .ةرخآلاو ايندلاو نیلا

 اهّرشو ءاهعفن نم رثكأ اهژرض ةضحملا ةّيداملا ةوقلاو ةّيداملا مولعلاف

 .ٌقحلا نيّدلا ىلع َنْیَث ل ثيح ءاهريخ نم رثكأ

 هلاعلا دهاشي مل يذلا يداملا ءاقترالا اذهف ؛بئاجعلا یرت كنيعب رظناو

 نآلا اينّدلاو «ٌيقيقحلا طوبهلاو طوبحلا وه ءنيّدلا حور نم الخ ْذِإ اًريظن هل

 ناف ها هعئاظفو هررض یدم ملعی ال جعزم رطخ قابأع

 هَلآ ربخأ هلأ ءبِراَجّتلاو او عقاولل ةقباطم تعقو يلا هنیهارب نمو

 .ىهنلا يلوألو «نولقعي موقل «بابلالا يلوأل تای

 .فطللاو ةيفاعلا هللا لأسن !؟لئاق هاسع امف ءاذه انتقو هلی ىأر ولو (۱)

 لک یس



 اوطعأ ام ردقب ,رئاصبلا بابرأو لوقعلا لهأ نأ نيت ٌةريثك تايآ يهو
 بلکل یار «لماکلا كنار فی لقعلا نم یربکلا مکا م

 .هب عافتنالاو هتاداشرإو هتیاده نم مھظح نوکی

 اًلوقع مهنم لمكأ دجت له ؛اهیدشرمو اهتّمئأو ةّمألا هذه ةاده لّمأتف

 .ًءارآ بوصأو اًبابلأو

 نم دحأ دهش دق نیڈلا اذه يف ةّيعورف وأ ةّيلوصأ ةلأسم دجوي له لّمأتو

 نحارب ناب اھم «يش ف حدق نم لكو ءاهصقن آ اهداسف قع نیربتعلاءالقعلا

 .هتدارإو هدصت يف وأ «همهفو بلو هلقع يف للخلا َّنأ ءالقعلا نيب اهب فرتعلا

 (لقّتلاو لقعلا» باتك أرقاف ؛ةميظعلا ةلمجلا هذه ليصفت تدرأ اذإو

 ىلع ةّيلقعلا نيهاربلاب نهرب فيكو «ةيميت نبا نيملسملاو مالسإلا خيشل

 تاّبلقع هومعز ام َّنأو «نيدلا اذه نم ءيش يف نیحداقلا لوقع فعض

 وأ هضعبب وأ هلثمب اوتأي نأ ساّنلا عيمج يرابلا ىّدحت دقو تافارخو ٌتاّياهج

 .ةلأسملا هذه نع وه اذهو هلثم ْنِم ةروسب وأ روش رشعب

 فورعم لکب ال رمأي ال هنو هباتکل هِياكْحِإ نم هللا ركذ ام كلذ نمو

 فاصوألا هذه هل تّرمتسا دقو داسفلاو ركتملا نع الإ ىهني الو «حالصو

 تاقوألا عيمجل ةح اص ةليمجلا هتاداشرإ ترجو «نامزو تقو لك يف ةليلجلا

 .صاخشألاو لاوحألاو

 ربخأ يذلا فصولا اذه اًفلاح هماكحأ نم اًدحاو اًمكح نوركتملا انريلف

 اب يذلا وهف هل دلقم وأ تهابم ال هرکنب ال ات قو ہلازنإ نیم هب
 ی ورک



 ّمتأو :نیّڈلا هب هللا لمكأ دقو ہاوس اًيقيقح اًحالصإ ممألا حلصُي الو «تقو لکل

 ءاهّلك لاوحألاو لاعألاو قالخألاو دئاقعلا هليمكتب اذه قشحت دقو ءةمعنلا هب

 .هصقن وأ هدقفلف ؛تقو لک يف ٌلصاح ريصقتو روصق لکو نیو اینُڈلاو

 ءاج هاو ءرشبلا عيمج اهب یّدحتن ةميظعلا لوصألاو لمجلا هذهو

 ٌراضملاو حتابقلا نع یهو هتنطابلاو ةرهاظلا حلاصملاو نساحلا عيمجب

 يتلا لوصألا هذه فلاغ حيحص دحاو لاثمب اوتأيلف ءةنطابلاو هال

 .نامّزلا يلاوت ىلع رشبلا اهب يدمي دعاوق اهلعجو نآرقلا اهسّسأ

 راصبألاب ةدهاشم ةسوسحم رومأ نع نآرقلا رابخإ يف ةفيطل ةراشإ اذه

 .هب ريخأ ام قبط تعقو دق

 قالخألاو حاورألاو بولقلا يف نآرقلا ةياده هلعفت اب هرابخإ ام

 هفرعيو «رکنُی نأ نم مظعأو ؛رکذُی نأ نم ٌرتكأف ؛فصو ایک هربغ دوجوو

 ىكزأ مهو «ةّيلمعلاو ةّيملعلا هتیادهب ملا ءادتهالاو رئاصبلاو بابلألا اولوأ

 .نيقي ٌّقحو نادجوو نيقيو ملع نع مهتداهشو ةداهش قلخلا لدعأو سالا

 :لاقو مالَّسلا لبس هناوضر عبا نم هباتکب يدهم هنآ هرابخإ كلذ ْنِوف

 نيذه نيب عج نمف 14 : تكفل 4 ااش مبل انف وده َنيِللَوط

 بلطل دصقلا ِنْسُح عم دوهجملا لذبو ملا داهتجالا امهو - نيفصولا

 ةيادملا ٌلوصحو «هتمارك راد ىلإو «هيلإ ةلصوملا ليبّسلا هاده هللا ناوضر

 - تا عابّتال قيفوّتلا ةياده  ةّيلعفلا ةيادهاو - مفانلا ملعلا يهو  ةّيملعلا

 وأ هثياده ْتَمِدُع نمف «ایهنع فلختت ال دصقلا نسحو داهتجالل ٌةمزال

 ےن زد و



 .اهفعض وأ امهدحآ ِدَقَف وأ امهدقفلف ؛ثفعض

 هيڪ کین نیم وهو نأ ا رڪ نام لیَعْنَم ظ :یلاعت لاقو

 اذهو ء[ قاض] 4© هرم اول ام سحاب مشر مهر ةي
 وهو حلاّصلا لمعلاو حیحَصلا ناهيإلا نيب عمج ْنَم َّنأ ؛رتاصبلا لهأل دهاشم

 یی ًءايح راّدلا هذه يف یی هللا َّنأ_هاضريو هللا هح ام

 یھالر ةعاتقلاو «هوؤرسو ہحارو «بلقلا :بيط هما ۃایغا لصأر

 ةّّطلا ةايحلا هذه تناكل ؛شيع قيضأ يف قداّصلا نمؤملا ناك ولف ہللا نع

 .داعيملا فلخ ال يا قداَصلا هللا دعوب هل ةلصاح

 نمت هنأ ركب الا ولا ركذب مه ناتمام ۲ :ىلاعت لاقو

 رکذب نيقداّصلا نينمؤملا بولق ةنينامط لوصحو «[ دنا ا و
 .دجولاو ٍقْوَّذلا لهأ نم ٌدحأ هيف يرتمي ال ٌرمأ هتدابعو هب سنالاو هللا

 قئاقحو «نامیالا ةوالح قوذ ْنِم نوقداّصلا ناسحالا لهأ هدجي اَمَو

 ةّيضرملا دهاوّشلاو ّيكّزلا لاوحألاو «هب ةنينأمّطلاو هللا ركذب سْالاو نيقيلا

 مگان ّيسحلا نيهارلا نم ريثك نی مظعأو لجأ ؛لوسرلا هب ربخأ ام ىلع
 .ٌّقحلاو نيقيلا بتارم ىلعأ وه يذلا نيقيلا قس ىلإ رومألا هذه يف اولصو

 ةيادبم هللا لّمكت دقف ء[١١۱ تان بطری و :یلاعت لاقو

 لوصأ قّتح اذإ اع موم نوکی او «ناهإلا قداص نمؤم لكل بولقلا

 ءاھکرت هفوخ يضتقي تاّيهنملابو اهاثتما هنم بلطي تارومأملاب هنايإ ناکو «نامیالا

 «ميحّرلا ميكحلا زیزعلا هللا دنع ْرم بئاصلا نَا ملعي ردقلاو ءاضقلاب هنامیاو

۳ 



 .حيحَّصلا نامیإلا لهأل مولعم رم اذهو «مّلسيو كلذب ىضريف

 ةديمحلا ةليمجلا قالخألا ىلع نآرقلا ةلالد يف هركذن ام عيمج كلذ نمو

 .ةليذّرلا قالخألا نع هيبهو ءابم رمألاو

 ی پ
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 «قالخألا لمكأ ىلع ةيبرت باتکو ءداشرإو میلعت ُباتك ٌُميركلا ُنآرقلا

 نع َرَجّرو تلیسو لکب اهيلع حو «فاصوألا ىمسأو «بادآلا نسحأو

 دقو لإ دیح ٌثدأ الو «نآرقلا هيلع َّلد دقو لإ ٌلماك یخ دجوي ال ءاھّدض

 .هنیبو هيلإ اعد

 رهاظلا ميقتسم اهبحاص لعجت ةيماّسلا بادآلاو ةلماكلا قالخألاو

 نم هّيقن بلقلا ٌرهاط «ةنسحلا فاصوألا لمتكم «لاوحألا لدتعم «نطابلاو

 اتاق ءاهعفنأو رومألا ىلعأ ىلإ هبلق اًهّجوتم ءبلقلا يوق «صقنو ةفآو ِنَرَد لک
 فتا زاح دق «هقلخ دنعو هللا دنع اًدومحم «ةّبحتسملاو ةبجاولا قوقحلاب

 ىلع ابو ههاظ أطاوت دق ءةفآو سند لك ْنِم ملسو «ّيقيقحلا رابتعالاو
 .حالفلا قيرط كولسو «ةماقتسالا

 ىندأ هل ْنَم هيف يرتمي ال هبادآو نآرقلا قالخأب قّلختلا ةناكم ٌرّلعو

 .عرّشلا هب ءاج ام نسح ىلع دهاوسلا ربكأ نم لقعلا دال ؛لقع ْنِم ةكسم

 .«الإو» :لصألا يف )١(

۱۲9 
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 الك هّلأل ؛باطخلا مهيلإ هّجويو «بابلألاو لوقعلا یلوأ هللا هّني اذغو

 وأ نوناق دوجو لیحتسی هنو «عِرَّشلا هب ءاج ام لایک فرع ناسنإلا لقع لمک

 ةهازنو اًولعو ًةعفرو ءالضفو الامک نآرقلا هب ءاج ام براقي اهريغ وأ ماظن

 .نآرقلا هب ءاج ام عبتتب كلذ فرعُيو

 يف هلل صالخإلا ىلع حلا :قالخألا عيمج تقاف يتلا هبادآو هقالخأ نی

 يف صالخإلاب هللا ّرمأ اك ءلاوحألا عیج يف هللا ىلإ ةبانإلاو «لاعفألاو لاوقألا

 .تايآلاب نوعفتنملا مہمَأ ربخآو  هیلا نيبينملاو نيصلخملا ىلع ىنثأو «ةديدع تايآ

 كلذ قّقحتيو «هللا ىلع ملا هلابقإو «بلقلا باذجنا يه ةبانإلاف

 هتّيدوبعب مايقلاو هلل هتلماعم يف ہرذی امو دبعلا يتأي ام لک ین هلل صالخإلاب

 .مهقوقحب مايقلاو قلخلل هتلماعم ينو

 ماقتسا دق ىلاعت هلل صلخملا بینلا ناف ؛نيرمألا نیذہب بلقلا ةماقتسا لصأف

 هيلع تلهس دقو «ضحلا ريخلا ىلع هثطابو هژهاظ أطاوت دقو «میقتسلا طارّصلا ىلع

 .باولا ليزج نم هر ی وجری امو «ةبانإلا ةوق ْنِم هبلق يف مب لامعألا

 ُنيدلا» :ه لا لاق ایک ُنيَّدلا يه يلا ةحيصّنلا َّنأ ىنخي الو

 بیتلاف «نیرمالا نیذہب ال اھمامت الو اهدوجو نكمي ال ءانالث ")کی
 .مهتّماعو نیملسلا ةّمئألو هباتکلو ؛هلوسرلو هلل اًحصان ال هدجت ال هلل صلخلا

 نام 0۳۱ : رضبا] 4 هر نيم ۲۵4 : 227 4 کیر بیو ۶ :ىلاعت لاق

 YD .[ :فذكش] 4© بیت تب و ء[ انکم کھ آ 4© بیم علل کال ف

 ٤٥(. :مقر) ملسم هاور (۱)

 ے۴۹ے



 یاب ء[ 5 : تا1 4 نال صلح کا انمي لادن اموال :ىلاعت لاقو

 .[۳ : نتلا] 4 شیلا نیل

 :ةّمألا هذه لضفأ راصنألاو نیرجاهلاو 4 ین فصو يف لاقو

 .[۲ : ةظاقل 4 ومر میکنی و
 جزا فور عمو هصب رمآنمالل م هنو نمک ین ال :ىلاعت لاقو مس را

 .[ الٹکلاڈ2] 9(4 ايعا هیون توست اصر ابا كل لعق و سال کم خو قا 7 وا مظ ب سس ےہ ورم ریس و سرما یی 2

 ناوضر ْنِم بولقلا هب تقّلعت ام لمكأب هبلق قّلع دق هلل صلخملاف

 تاّقشملا هيلع تناهف ؛لعألا دصقملا اذه ىلع لمعو «هباوث بلطو هر

 هل ملَعو ترفوم ًۃلماک قوقحلا ءادأب هسفن تحمسو «تاقفتلا هيلع تلهسو

 .مئانغلا ريخو باوَّتلا لزجأو ضاوعألا لضفأ هدقف اع ضّرعت ْدَق

 سالا ةاءارم دصق ْنِم انا اًمنم عنمي هنأ صالخإلا تارمث ْنِم اًضيأو

 مهاضر دنع فوقولاو ؛مهلجأل لمعلاو «مهّمذ ْنِم برغاو ؛مهتدمحم بلطو

 ال نأ :ةحيحّضلا ةّيّرحلا وه اذهو «مهدارمو مهمدارإب دّيقَّتلاو مهطخسو

 .قلخلا نم ِدحأب اًقّلعتم اًدّيقتم بلقلا نوكي
 لامعألا لداعُي صلخملا ّنِم ليلقلا لمعلا َّنأ :صالخإلا تارمث ْنِمو

 هللا الإ هلإ ال» :لاق ْنَم #4 دّمحم ةعافشب ساَّنلا دعسأ َّنأو «هريغ نم ةريثكلا

 الا للعدل مری هللخ يف هللا مهلظي نيذلا دیا دعآ هلأ ۱هبلق نيالا

 الاخ هللا ركذ لجرو «هيلع اَقّرفتو هيلع اًعمتجا ہللا يف اب نالجر :هّلظ

 )١( :مقر) «يراخبلا حیحص) يف جّرخملا فلج ةريره بأ ثيدح يف كلذ تبث اك ۹۹(.

- ۱1۲۷ - 



 ١ل ام ءاشحفلاو ءوُشلا نم هنع هللا فرض صلخلا نو کا هاثیع تضافف

 احلا وسلا هلع فضل ال کسح :فسوی نع ىلاعت لاق «هریغ نع هفرصی

 1 ےک ںیہ یک AR} نع ع 2
 امهو ءاھحتفو ماللا رسکب ئرف [ تب شا 9% توسل ند بع نم نا

 .نیصلخلا ّنِم مهلعج مهصالخإل ىلاعت هللا نأل ؛ناتمزالتم

 نمم لمكأ دجوي لهو «میتوفصو قلخ ا ةصالخ مه نوصلخلاف

 مهلاعأ تعّرفتو «هباوثو هاضرل اًبلط ؛هدحو هلل مهدصاقمو مبتدارا تصلخ

 ةّيط ِةَمِلَك لَتَعو ءليلجلا بّيطلا لصألا اذه ىلع ةنطابلاو ةرهاذفلا

 نم م کاملا زن )تک ىف هيو ٹک ساب ورکنگ
 .[ طفت ذا < امیر

 اًئاسحإ ساَّنلا عم لمع اذإ صلخلا َّنأ :ةّيَطلا صالخإلا تارمث نمو

 هللا لماع هلال ؛مهركش الو مهئازجب لابي مل ہہریغ وأ ایلام وأ اًيلعف وأ ءاًبلوق

 هلق هطاشنو همزع ينثي الو ءالمع نسحأ ْنَم رجأ عيضي ال هللاو «ىلاعت

 الی الو جول موطنا :نيصلخملا لح يف یلاعت لاق دقف هل مهركش

 .[ غ 4 کش
 ۲ له

 :هب ةناعتسالاو هللا ىلع لكوتلا ٦

 وو و

 ناو هّنأل ءاتویندو اهّينيد اھّلک هرومآ يف ُدبعلا هيلإ ٌرطضي لیلج ْقلخ
 هريجي لو ةّیرایتخالا هلاعفأ اهم عقت ًةدارإو ًةردق َدبعلا ىطعأ دق ىلاعت هللا ناك

 .(۱6۲۳ :مقر) يراخبلا هاور هل الإ لظ ال موي هّلظ يف هللا مِهّلظي نیلا ةعبّسلا ثيدح (۱)

- ۱۲۸۰ 



 لک اًدارتعا هبلقب دمتعا اذإف «هللاب ال َوق الو هل لوح ال هَّنإف ؛اهنم ٍءىش ىلع

 ؛هب قثوو «هايندو هنيد رومأ ْنِم هلعف ديري ام ليمكتو ليصحت يف هّیر ىلع اّيوق

 وأ عناوملا هنع فرصو هدصق يذلا رمألا هل رسيو «هتردقو هتدارإ ىَّرقو هناعأ

۳ ۳ 
 ةّوق نم " حامتساو ٌدمتسا هّأل ؛هتردق تدادزاو دبعلا ةَّرق تفعاضتو ءاهفقخ 7

 .دیبت الو دفنت ال ينا هللا

 ىلع مالا طاشلا هل بجویو آکا دا نع درب قيقا وتل
 الو «لمع ی لقثتسي الو هائاش بعاصتي الو «هب هللا ىلع لّكوت يذلا رمألا
 نیل نيفرحنملا ضعب هنظي ام سكع ہەبولطم لوصحو حاج نم سأيي
 حلا نع مهفرص ءاضقلاو ردقلا راكنإ نکل ؛هومهف وأ «لكوّتلا ینعم اومهفي

 اوُنظ ثيح ةءاسإلا ةیاغ اوؤاسأو «ةدارإلاو ةّمهللا فعضي راک لا نأ اوبسحف

 .ةريثك تايآ يف لول رمأ هللا ناف ءءوّسلا ّنَّظلا هيرب

 «بولطلا لوصحو ًۃیافکلا نيلّكوتملا دعوو ناميإلا مزاول نم هنأ ربخأو

 نیڈلاف «هب الا رومألا متت الو «هب الا نيّدلا متي ال هو مه هنأ ربخأو

 لول ىلإ تارقتفم اینڈلاو

 هر ۲ 52541 4( © نم تکنو نا لوا :یلاعت لاق
 دع هر سیم
 ےڑع وه اله ال لا توسع لم اوت نزن 1۱۲۳ : ج] 4 هم کت

 ےک عین ۲۸۹ : تا1 بانگ ہلا لع ء۱۲۹۰ 907 بک

 .[ نقاط ] 4© تیتر دست كيد [۳ : ةانلا] هو

 .(ءاطعلا هتلأس :هتحمتسا» :(۳۱۰) «طیحلا سوماقلا» يف (۱)

 ك2



 :ةميظع دئاوف لکوّللو

 لاعفألاو لاوقألا متت ال كلذكو هب الا نیڈلاو نامیڑلا متي ال هنأ :اهنم

 .هب ال تادارالاو

 لّكوت اذ ةيافکلاب هدبع هللا دعو اذإف «هافک هللا ىلع لّكوت نم َّنأ :اهنمو

 اهريغو قزّرلا لاوحأو ءةيويندلاو ةّينيّدلا رومألا نم لصحب ام َّنأ َمِلُع «هيلع

 لول نم دبعلا بلق عطقنا اذإ لصح نإ لصحب ان ريثكب مظعأ لكوّتلاب
 هيلع لكوُت يا رمألا ريسيتل ببس ربكأ هللا ىلع لول نأ :اهنمو

 .هليمكت نيبو هنيب ةلئاح ا عناوملا عفدو «همیمتتو هليمكتو

 ْنَم ىلإ دنتساو «هلّكوت يف دمتعا هلأ ملع دق هللا ىلع لكوتملا َّنأ :اهنمو

 هدبعلا لعف :اهتلمج نمو «هريبدتو هفيرصت تحتو کلم يف اهّلك رومألا عي

 قثو دقو ترق ىلإ ةّرقب لک اذه ِهَّدَمَأ هطاشن فعضو هته ترتف الكف

 مظعأ نم هنأ كش ال بولطلا لوصح يف عمّطلاو قوثولاو بر ةيافكب
 .مولعم دهاشم رمأ اذهو ءاهيف ةبعرلا لامعألا ىلع ةثعابلا بابسألا

 نم تو هّبر ىلإ ملا راقتفالا ید دق ًۃقیقح هللا ىلع لّكوتملاَّنأ :اهنمو

 ةفيعض اہ هملعل هسفن ىلع لکي مو «هلمع نم ءيشب بجعي مو ههتّوقو هلوح
 .هبولطم لوصح يف هبانیعتسم «هّبر ىلإ كلذ يف أجل لب ءلالحنالا ةعيرس «ةنيهم

 ىدبأ دق كلذ عم وهو «هتيافكو هّرب ینغتسا هّنال ؛يقيقلا ىنغلا وه اذهو

 همامت لب یون ةّينيَدلا بابسألاب مایقلا يفاني ال لول نّييتف دوهجلا ةياغ

 .«هيف هيلع لّكوُت يذلا :ةرابعلا لعل (۱)
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 .زيزعلا يوقلا ةَّرق ىلع ةدمتعم «ةيلاع ةّمهو ةقداص ةَّرقب اهلعفب

3 
 :ةحيصّتلا ٦

 هلل ةحیصٌللا اََتأب اهرّسفو ءانالث اهرزک ءةحيصتلا نيّدلا َّنأ #4 ربخأ

 ."'ههتّماعو نيملسملا ةّمثألو هلوسرلو هباتكلو

 ٌيفنم جرح ا َّنأ ربخأو «هتايفصأو هئايبنأ ةقيرط ةحيصّنلا َّنأ ىلاعت ربخأو

 ءالمعو الع هقوقحب مال مايقلا يه :هلل ةحيصتلاف ؛هلوسرلو هلل حصن نّمع

 لمعلاو «هيناعمو هظافلأ ةفرعم يف داهتجالا :هباتكل ةحيصّنلاو ءاًدیفنتو ًۃوعدو

 .كلذل ةوعَّدلاو هب

 ميدقتو هتتس رصنو ؛هعابّتاو هتّيعو «هب نايإلا :هلوسرل ةحيصتلاو

 .هّنحي ام لک يف داهتجالاو ,دحأ لک يده ىلع هيده

 مه هركيو «ريخلا مهل بحي نأ :مهتّماعو نيملسملا ةّمثأل ةحيصتلاو

 «مهفرحنم دشريو ؛مهلهاج مّلعيف «هرودقم بسحب كلذ يف ىعسيو رشا

 ةمكح اب هّبر ليبس ىلإ وعدیو مهضراعمو مهضرعم ظعبو «مهلفاغ رّكذيو

 حالص هيف قيرط لک كلسيو «نسحأ يه ياب ةلداجملاو ةنسحلا ةظعوملاو

 فالتخا ىلع مهداشرإ ينو «مهنيب تاذ فيلأت يف ىعسيو «نيملسملا هناوخال

 .هلاح بسح ىلع دحأ لک ؛مهايندو مهنيد حلاصمل مهتاقبط
 :ةميظع دئاوف ةحیصنللو

 2ؤ هركذ مک نیلا يه لب ءاہب الإ تی ال نيّدلا َّنأ :اهنم

 .(۵۵ :مقر) (ملسم حيحص يف جّرخملا هنا يراّدلا سوأ نب ميت ثيدح یف امك (۱)
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 اذه هبلق لمع سفن قلخللو هباتكلو هلوسرلو هلل حصاتلا َّنأ :اهنمو

 بّرقت امف «نيملاعلا بر ىلإ ةبّرقملا لامعألا ربكأ نم ةحيصّتلل هتئيبتو هدادعتساو
 يف حصاتلاف ةروكذملا ةيعرّشلا ةحيصّتلا ىلع سفتلا نیطوت لثمب هللا ىلإ ٌدحأ

 .لمعلا كرت وأ «لمع وأ «دعق وأ ماق نإ ةّرمتسم ةدابع

 ايوان هلوسرلو هلل اًحصان ناك اذإ ينيّدلا لمعلا نع زجع ْنَم َّنأ :اهنمو

 ناف مهلمع يف نيلماعلا كراشيو ءهيلع جرح ال هّنإَف «هل رّسيت اذإ ريخلا
 .تاّينلاب لامعألا

 َّنأو «لاب ىلع هل رطخت ال اًرومأ قداّصلا حصاّنلل رسي هللا نأ :اهنمو

 ام مت نف .حجنیو حلفي هّنإف ؛ةحيصتلا هدصق ناك اذإ نيملسملا عفت يف يعاّسلا

 عرش دق لمع ضعب نع زجع نمف رج مت الاو بلاغلا وهو العف هل یعس

 م هلو هلا لر اياهم ويت أ حري نم :یلاعت لاق «لمعلا كلذ هل مت هيف
 .[۱۰۰ : الا 4 وا عرق دور

 مهایندو مهنید يف نیملسلا ّشغ ْنَم َّنِإف «شغلا نم ةمالّسلا :اهنمو

 «دیعبلاو بیرقلا لعل ةحييقلا لاا عنشآ نم شخلاو يوك سیلف

 :قفاوملاو فلاخملاو

 وهو «قالخألا لضفأ وه يذلا قلخ ا اذه ىلإ وعدي ميظعلا نآرقلا اذهف

 ىلع هلضف اهب نابو «هناينب اهيلع ماقو :مالسإلا نيد اهيلع سّسأ يلا ةحيصتلا

 اًعرش حیبق هدضو «ةرطفو القعو اًعرش دومحم دحأ لكل حصنلا ناف «ءيش لک

 .ًةرطفو القعو

 ے۳ ے



 :لاوحألا عيمجو لاعفألاو لاوقألا 2 قدّصلا 0

 يف هلهأ عفني قدصلا نأ ربخأو «نيقداّصلا َحَدَمَو «قدصلاب هللا رمأ دق

 .ميظعلا رجألاو ةرفغملا مش ناو «ةرخآلاو ایندلا

 4© کوین عم ارٹرٹ هلا اقا اوما تی ایل :ىلاعت لاق
 4© ترثتمل مه كيلو 'دی َدَدَسَو قدی هج ییا [ ہلا
 مک کا ۰۲۲۱ : د1 © عل ارح ناکل هللا رفت وک ء[ 32011

 .اًدج ةريثك قدصلا حدم يف تايآلاو «[۱۱۹ : ]4 مت نوصل

 رش لک ىلإ يدہب بذكلا نأ اك ءريخو رب لک ىلإ يدهم قدّصلاو
 هنيد فرش يف ربتعم ہللا دابع ىلإ ٌبيبح ہللا ىلإ ٌبيبح قداّصلاو نوجفو

 .ٌقدّصلا ةلزتلا ٌولعو رابتعالاو فرُگلا ناونع لب «هايندو

 نم اهيلإ انرشأ يلا ةميظعلا رومألا هذه اهنم :ٌةميظع ٌدئاوف قدّصللو
 عفتني قداصلا َّنأو «ةرفغملاو ميظعلا باوتلاو رجألا لوصحو ہللا رمأ لاثتما

 لازي الو هجا ىلإ يدمي بلاو بلا ىلإ وعدي هّنأو ؛ةرخآلاو اینذلا يف هقدصب

 تاجرّدلا ىلعأ يف اًفيَدص هللا دنع بتكُي ىتح قدّصلا ىّرحتيو قُدْضي لجّرلا
 .تاماقملا عفرأو

 دنع اًعفترم ناك اک «قلخلا دنع هّماقم عفترا قدصلل هیزحت فرع ْنَمو

 «فرلا يف ةيلاع ةبترم هل راصو «هلاعفأو هلاوقأل ُساَّنلا نأمطاو «قلاخلا

 .هردغو هركمو هقئاوب نم ساّنلا نمأو «ليمجلا ءانثلاو رابتعالا نسحو

 ءاَيلُعلا ةورّذلا يف الإ قداّصلا دجت ال ةّيوينّدلاو ةّينيَّذلا تاماقملا عيمج يفف
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 ءٍدحأ لوقل هلوقب سالا لدعي مل داشرإلاو ميلعتلاو ءاتفإلا ماقم يف ناك نإ

 دهش ناو «قدصلا لع سّسؤم هّلأل ؛هميهفتو هميلعتو هتاداشرإ ىلإ اوُنآمطاو
 ٌصاخ ربخب ربخآ ناو «هتداهشب ٌماكحألا ِتتبث ةّصاخ ةداهش وأ ةّماع ةداهش

 كلذ نم ءيش يف أطخأ ول یّح مومرتحاو هومّظعو هربخ سالا قثو ٌماع وأ
 ةراجإو ءارش وأ عيبب ةّيويند ةلماعم ساتلا لماع إو ءا اص المح هل اودجول

 هتلماعم ىلإ سالا قباست «ةريغّصلاو ةريبكلا قوقحلا نم ىح وأ ةراجت وأ
 .نيباثرم ريغ كلذل اوُنأمظاو

 فرتعيو «لاجّرلا ءاّبلأ هلاكو ہنسحل عضخي يذلا قلا اذہب كبسحو

 لامکو «لوسّرلا قدص ىلع نيهاربلا ةلمج ْنِم وهف ءلامکلاو لضفلا لهأ هلامكب
 لكو قالا نم میظعلا قلخا اذه يدا علا نيّدلا اذه نم هب ءاج ام

 .ملعأ هللاو طملا اذه ىلع هقالخأ

 :ةعاجشلا ٦

 ىنثأو ءاهّلك داهجلا تايآ يهو «ةريثك تایآ يف هب هللا رمأ دق ميظعلا قلخلا اذه

 نبح ا وهو هدض نع ىهنو «قلخلا ِتاداسو لسّرلا قيرط هلأ ربخأو هلهأ ىلع

 .حالّسلا داهج ليبس يفو «ةوعّدلا داهج ليبس يف قلخلا نم فوخ او لشفلاو

 ؛نامیالا تابجومب ىّوقتيو «دبعلا عم ةزيرغ نوكي دق ليلجلا قلخلا اذهو

 ةّرق ةعاجّشلاف كلذ ىلع ةنيعملا قرطلا كولسو «هيلع نما ىلإ دبعلا جاتحي دقو

 ءهيلإ جاتجب لکو ةججرخا لاوحألاو ءةكهملا تاماقلا يف هتنينأمطو «هتابثو بلقلا

 .ةّيرورض هيلإ مهتجاحف نرومألاو تاّهملا مهب طانث نيِذَّلا ءاسؤُرلا اًصوصخو

 ے۳



 «هدحو هفوخب رمأف هيلع نيعت ةليسو لک ىلإ اعدو هيلإ نآرقلا اعد دقو

 َّنأ علَعو هدحو هللا ىلع هّقوخ ُدبعلا رصق ىتمف «ٌقلخلا ُدِبعلا ىشخي ال نأو

 ىلع لّكوت اذإ مث «هبلق َيوَق هللا ةئيشمب الا هّرض الو هعفن ىلع اوردقي نل قلخلا
 :قلخلا رايخ نع ىلاعت لاق اى «هبلق ةّوق تدادزا ؛هيلع ہدامتعا ىّوقو هللا

 لا تبسح اول اکو امی مهد هوم کل اوعمج دق اَز س لا مه لَا

 .[ فلا اغ] 409 ليڪا و

 باوّتلاو رجألا نم ةعاجشلاو نیڈلا يف ةّوقلا ىلع بّرتی ام ملع اذإ ٌمث

 اشوک نبا :هلوقب ةلاحلا هذه ىلع هللا هّبن اك هتعاجش تفعاضتو هت وق تدادزا

 .[ ٠١ : : انا 4 خال ام ھا یم وجو توم اکمگ رومی هم دوم

 ءيش مهدنع سیل مہئَأَو «مهنافصو مّهاوحأ فّرعو قلخلا لّمأت اکو

 ءاًتیش دبعلا نع ينغي ال مهم َّنأو ءعفّدلاو ةرصنلا نم الو «عفلا َنِم

 :مهحلاصمل الإ رب ا كل نوديري ال كلذ عم مہئآو هایش رضي ال مھگذو

 ٌناض لب ٌمئاض ءاًبهرو اًبغرو ًةیشخو «ةبيهو اًفوخ مهب بلقلا قيلعت َّنأ فرع
 «هدحو هللاب هتيشخو هعمطو ««ءاجرو هفوخ قلعي نأ دبعلا ىلع نّيعتي ِهَّنأو

 «كاسفتل هدیرت ال ثیح نم اہل ديري والا وهو یے لك رس يذلا

 .هدیرت الو هيلع رش ال ام اهنم فلا لصویو يلعت ال ام كاسم نم ملعیو
 يف ٌفعضو شرم نبحلا َّنأ دبعلا فرعی نأ ةعاجّشلا يعاود ْنِمو

 هيلع طّلسيو «عفانلا تيوفتو حلاصملا نع دعاقتلا هيلع بّئرتي «بلقلا
 .ءاسّنلا نم تاریخ اب هبحاص هّبشتيو ءافعُلا
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 فاصوأب فاصتالاو ہہلوسر رمأو هللا رمآ لاثتما :ةعاجّشلا دئاوف نمو

 .بابلألا يلو نم رئاصبلا لهأ

 ةنيكّسلاو ةنوعملا نم هيلع هللا لزنُي بلقلا ةَّوق بسحب هنآ :كلذ دئاوف ْنِمو

 .بعاتملاو بعاصلا َنِم ةاجّنلاو بلاطلا كاردإل ةليسو ربكأ نوكي ام

 فالتخا ىلع مهعفنو قلخلا داشرإ ْنِم هبحاص نّكمتي هنآ :هدئاوف ْنِمو
 هعنمتو «ريثك ريخ هتوفي هَّنإَف نابحلا اّمأو ءةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب مهتاقبط

 .دابعلل هحصنو هداشرإو هملع ةكرب رم ةييها
 هل بجوتو دئادّشلا نم ريثك ْنِم دبعلا يجنت ةعاجّسلا َّنأ :اهنمو

 تابّلاو ربّصلا نم هللا هم اهب اهلباقيف «بئاصلاو بئاوّتلا تّرم اذإ ةنيكّسلا
 .رجألا باستحاو

 ہحلاصم [نع] لهذو عانا رومألا هذه هترتعا اذإ هَّنإَف :نابجلا اأو

 «میلألا اهلمع دئادّشلاو بئاصلا هعم تلمعف «ةّراَصلا راكفألا هب تعونتو

 .ميسجلا باوَّتلاو تاریخ لا هتتّوفو

 قلا اذه ْنِم دّلوتت يتلا ةلضافلا قالحألا ةلج نم ديمحلا قلا اذهو

 :وهو عماج ا

 :ربصلا ٦

 وهو «ليذر يلح لک نم هلو «لیمج لح لکل ربكألا ساسألا وه

 هباوثو هللا یّمر اّبلط اهدارم فالخ یلعو ہہرک ام ىلع سفتلا شبح

 متن الف «ةلولا هللا رادقآ ىلعو هتیصعم نعو لا ةعاط ىلع ربصلا هيف لخدیو

۳ 



 .ربصلاب لک نيّدلا عمجت يتلا الا رومألا هذه

 تادابعلاو ہلا ليبس يف داهجلاك املا تاعاطلا اًصوصخ _ تاعاطلاف

 ال]  ةعفاّتلا لاعفألاو فال لاوقألا ىلع ةموادملاو ملعلا بلطك ةّرمتسملا

 اهتمزالمو اهيلع رارمتسالا ىلع سفتلا نيرمتو ءاهيلع ربّصلاب الإ "امت
 .تعطقنا ابرو ؛لاعفألا هذه تفعض ريَّصلا فعض اذإو ءاهتطبارمو

 عاد سل يف يتلا يصاعملا اًصوصخو «يصاعلا نع سل فك كلذكو

 “راگ یوفا UE E ةرباصلاو ربّصلاب داق يك دیک
 رکشلاو ىف كلاب اهلباقي نآ دیریو دبعلاب لز نی بئاصلا كلذکو

 نرم ىتمو رجلا باستحلاو ربصلاب الإ كلذ متی ال ؛كلذ ىلع هلل لمحل او

 يف دهتجاو ًدجو بعاصملاو ٌقاشملا لّمحت ىلع اهّطوو ربَّصلا ىلع هّسفن ٌدبعلا

 هبّلطَت رمأ يف َّدَج ْنَم لقو :حاجّنلاو حالفلا هتبقاع راص ہكلذ ليمكت

 قلاب زاف الإ رّصلا بحصتساو
 ةيلاعلا لزانملا مه نأ ربخأو نیرباصلا ىلع ىنثأو ربّصلاب هللا رمأ دقو

 ريغب مهرجأ َنوُفوُب مہئآ ربخأو «نآرقلا نم ةريثك تايآ يف ةيلاغلا تامارکلاو

 كرت هيلع نويو ؛تاعاطلا ةّقشم دبعلا ىلع لّهسی ٍقلخ نم كُبسَحو «باسح

 ةليمجلا قالخألا دیو «تابيصملا نَع هیلسیو «تافلاخملا نم سولا ہاوہت ام

 .ناینبلل ساسألاك ان نوكيو ءاهّلك

 يف امو تلجلاو ةلجاعلا تاريخلا ّنِم تاعاّطلا يف ام دبعلا ملع ىّتَمو

 .قايّسلا اهيضتقي ةدايز نيتفوكعملا نيب ام (۱)
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 باوتلا نم بئاصملا ىلع ربّصلا يف امو «ةلجآلاو ةلجاعلا رارضألا نم يصاعملا

 ةداقنم هب تتآ ابرو ؛سفَلا ىلع ربّصلا لهس ؛ليمجلا رجألاو «ليزجلا
 تاشما ىلع ربّسلا مهیلع نوبي اينّدلا لهأ ناك اذإو «هتارمثل ًةیلحتسم

 ام ىلع ربضلا یّولا نمؤملا ىلع نوب ال فيكف ءاهماطح ليصحتل ةميظعلا
 عم هللا ناك ؛هربص يف اصلح هلل دبعلا ربص ىتمو !؟هتارمث لوصح هللا هب

 .دیدستلاو دييأتلاو قيفوّتلاو نوعلاب نیرباّصلا عم هللا ناف

 :ملعلا ٦

 نم هلوسر ىلع هللا لزنأ ام ملع ایس ال فال مولعلا عيمج مّلعتب هللا رمأ دق

 «ملعي مل نمل ملعلا لهأ لاؤسب رمأو «عفان ملع لک عمجي يا ةمکحلاو باتكلا

 «مهارخأو مهايند يف قلخلا تام ا قرخآلاو ایڈلا ف مهتعفرب ربخأو

 .نوكلسي مهتقيرط ىلعو «نودتہب مهراثآ ىلعو «نودتقی مهم نی مهتّمئتأو

 َّنأ اذه يف يفكيو «هتبترم ٌرلعو هلضف هک نع ريبعتلا رصقي ملعلاف
 اهاكو ءاهداسفو اهتَّحص يف ةفقوتم تادارإلاو لاعفألاو لاوقألا عي

 «لاق اى وهف كلذ ْنِم ملعلا هب ّمَكَح ام ملعلا ىلع اهتافص عیمج ينو ءاهصقنو

 فرعُی هبو «دبعی هبو لا فرعُي هب «بولقلل ٌةايحو رودّصلل رون ملعلا لو

 لهأو راّجفلاو راربالا نيب رّيمي هبو :ثیبخح لا نم بّیطلاو مارا َنِم لالحلا

 .راّتلا لهأو ةتجلا

 سیو :تالامکلا رم صقن ام لٌّمكيو ءتافّصلا نم جوعا ام مّوقي ملعلاو

 .هصقنو كلذ داسف ہّدضبو ءاینُڈلاو نيّدلا حالص هبو «لمعلا حلصيو «للخلا

- ۱۳۸۰ 



 الإ اوثّروي مل ءايبنألا اف «ءايبنألا ةثرو ءاملعلاو ءلوسّرلا ثاريم ملعلا

 «مئاهبلاك ساّنلا ناكل ملعلا الولو «رفاو ظحب ذخأ هب ذخأ ْنَمَك ملعلا

 .بارشلاو ماعّطلا ىلإ ةجاحلا نم مظعأ ملعلا ىلإ ةجاحلاو

 ةّيبرعلا مولع ْنِم اهيلع ناعأ امو هةّيعرَّشلا مولعلا "يه عفاّنلا ملعلاو

 ةّوق لعو «نيدلا ىلع ةنيعملا نونفلا ملت ةيعرّلا مولعلا یو ءاهعاونأب
 داهجلا يف ةلخاد اہگإف ؛ةعفادملاو ةمواقملل ءادعألل دادعتسالا ىلعو «نيملسملا

 هيب اژومام تناک وون لم فآرو وهو خرا يون یک لك للا لیبس يف
 ۔'''ملعأ هللاو

 :داصتقالاو لادتعالاو رومألا لك 2 طّسوّتلا ٦

 :ةَصاخو ةّماع ةربثک ٍتايآ ین نآرقلا هيلع لد دق ليلجلا ٌقلخلا اذه

 هذه ناب رابخإلاو «تايآ ةّدع يف طسقلاو لدعلاب رمألا :ةّئاعلا نف

 مايقلاو «ءايبنألاب ناييإلا يف سو ْمُهَف ءاهرومأ لک يف كلذو طسو َهّمألا

 هللا قوقح ْنِم مهضعبل وأ مه اولعج یّتح مهيف اولَغ نم نيب مهقوقحب
 اوُرَمَكَف مُهومَج ْنَم نيبو «مه ةدابعلاو مهيف ٌولغلا َنِم ؛هولعج ام ةّصاخلا

 .مهقحب اوموقي مل وأ مهضعبب

 تفرتعاو ہللا هلسرآ ٍلوسر لکب تنمآ - دمحلا ہللو - ةّمألا هذهو

 يح ةعئاتلا ع لص الا ي .«...یه ةعفاّنلا مولعلاو» :اهّلعلو «لصألا ىف اذك (۱)
 .«شع ررض وه ام اهوحنو رحّملاك ةّراَّضلا مولعلاو» ةدايز «ملعأ هللاو» :دعب ءلصألا يف (۲)

 .ةّمات ريغ ةلمج یهو
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 عفرأ مهتلعج يا صئاصخلاو ايازملا نم هب مهّضخو «هب هللا مهلَّضف ام عيمجب

 .مهيف اولغی مو ءلامک ةفص لک يف قلخلا
 نیلا نيكرشملاو ةدّبعتملا نابهُزلا نم تایطلا مّرح ْنَم نيب ٌطَسو ْمُهو

 تامّرحملا ّلحتسا ِنَم نيبو «ناطيسلا تاوطخل اًعابتا هللا هب نذأي أ ام اومّرح

 هرکنلا نع مهاهنيو «فورعلاب مهرمأي يذلا يمالا لا اوعبّتا لب «ثئابخلاو

 .ثئابخلا مهيلع مريو تایل مط لجو

 اردت ردم الو» :هلوق يف تاقفّتلا يف لادتعالاو طّشوَّتلاِب هللا رمأ دقو

 دف سلا لک اهب الو کلم لإ وغم کدی لعنت الو ط ء[ 227 ©

 موقف ا تيلو :لاقف نيطّسوتملا ىلع ىنثأو ء[ ةلظلاڈ 4( اون موم

 لمشي اذهو ء[ تالا آ 4 امارت کازک ےب ناک اق ملو ار

 عيمج ین مئاهبلاو نییمدالا ّنِم كيلاملاو لایعلاو لهألاو سلا ىلع ةقفّتلا

 ثيح «هتمكح لاکو ناسنإلا قلخ لادععا اهيف لاح ا هذه ناف «قافنإلا هوجو

 شیب ال اهل خو یه ايون تایپ ماق
 َدَصَتْقا نم لاَع امو «ةكرب رس لادنعالا يف َّنأ :اًضيأ كلذ دئاوف نو

 هب ْتَبِعَل جاتحاو قلمأ اذإ قافنالا يف فرسلا إف مدَّنلا دبعلا عنمي هَّنأو

 .كلذ لعفأ مل ينتيل اي :هلاح ناسل وأ «هلاقم ناسلب لوقي لعجو «تارسحلا

 اهب ماقأو ءاھّلع يف اهعضو ةقفن ىلع لقاعلا مدني ال هّلإف :دصتقلا اًمأو

 الا ةصقتو ال نالا دا  تاجاقا نم ةجاح ا دس وأ ناسا زم ااو

 .ةلاحلا هذه لٹا

 ےک



 اذإ هاژومآ اًداتعم افرتم نوكي نأ َّدب ال .تاقفّنلا يف فرسلا نف اًضيأو

 هلم هيلع لقثو ءربصلا هيلع ربكو «ةريبك ةّقشم رمألا هيلع قش اهنع زجع
 .ةلاحلا هذه ْنِم ماس هَّنإف ؛لدتعملا فالخب

 ريبدت ةفرعم وه يذلا دشّرلاف ءدشٌرلا يمسق دحأ قتلا يف لادتعالا ناف اًضيأو

 فرع تلصح اذإ ٌمث ءاهنم عفاّتلا كلسيف ؛اهيف اهُلّصحي يا قلا فرعي نأ انا

 .القعو اًعرشو ءاّيتدو ید ةعفاتلا مولعلا نم ريبدتلا ُمْلِعو ءاهذبيو اهفرصي فيك

 :وفعلاو ناسح الا 7

 بحي هللا َّنأو ءقلحلا ىلإ ناسحالا ىلع ّثحلا نم هللا باتک يف مک

 تاْلَّزلا نع حفّصلاو وفعلاب رمأيو «مهناسحإ ىلع ین مهيزجيو نينسحملا

 .تانسحلا مظعأ نم كلذ ناو ؛تاءاسالاو

 مظعأف «قلخلا ىلإ یلا او یلعفلاو يلوقلا فورعلا لذب وه ناسحالاف

 .نیلاعلا عيمجل ةحيصتلاو ءَنيَّلاَّضلا داشراو «نيلهاجلا میلعت ناسحالا

 ررض ةلازإو «نيفوهلملا ةثاغإو «نيجاتحملا ةناعإ :ناسحإلا نمو

 ةعافّشلاو هاجلا لذبو «مهجئاوح ىلع جئاو ا يوذ ةدعاسمو «نيّرطضملا

 .مهعفنت يتلا رومألا يف سال

 «نيجاتحملا ىلع تناك ءاوس ّیلالا تاقدّصلا عينج :ّيلاملا ناسحإلا نمو

 .اهعفن ٌماعلا ةّينيّدلا عیراشلا ىلع وأ

 براقألل اًصوصخ «ءارقفلاو ءاينغألل تابغاو ايادهملا :ناسحإلا ّنمو

 .مهريغو ٍلماعُمو بحاص ْنِم ناسنإلا ىلع نح مهل نمو ناری او
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 نع ءاضغالاو «نيتيسملا نیتطخلا نع وفعلا :ناسحإلا عاونأ مظعأ ْنِمو

 .مهتاوفه نع وفعلاو الز

 .ىصحت ال دئاوف اهّلك ههوجوب ناسحإللو
 .دبعلا هلاني ام ىلع يه يتلا نينسحملل هللا ةّبحم لوصح :اهنم

 4 دايز قلل نسخا أ :لاعت لاق «لماكلا ءازجلا لوصح :اهنمو
 ھ2 4© نل لإ سراج له# :لاقو ۲۲۲ : كفا

 مهاطعأو مهيلإ هللا نسحأ هللا دابع ىلإ اونسحأ (ىف «لمعلا سنج ْنِم ءازجلاف

 .لمكألا ىفوألا ءازجلا نم هءايلوأ يطعي ام لضفأ

 م ْنَمو هناسحإ هيلإ لصو ْنَم هل قلخلا هم بابسأ ربكأ نم اذه َّنأ :اھنمو
 .اهيف سفانتملا رومألا نم كلذو «هل مهتيعدأ ةرثكو هيلع مهئانثو «هيلإ لصي

 ايس ال «هتنينأمطو هتحارو بلقلا رورس كلذب ديفتسي هنأ :اهنمو

 «هبلق نع كلذ رثأ لاز «هيلإ ءاسأو هملظ نّمع ىع اذإ هّلِإف ؛وفعلا ناسحإ

 .باوث مظعأو ءازج لضفأ هّبر ْنِم كلذ نع بستکا هنآ ملعو

 .ہللا اس ؛مهنع حمس نمو «هنع هللا ىفع ؛هللا دابع نع ىفع نمف :اًضيأو

 ىلع سالا ةلماعم ْنِم فولا هب نّكمتي يذّلا ناسحإلا لضفأ نو
 «مرکلاو فطّلابمهترشاعمو «مهعم قلخلا نسحو ٌشاشبلا :مپتاقبط فالتخا

 براقألا اًصوصخو «مهيلع رورسلا لاخدإ ْنِم هيلع ردقي ام لک ءادبإو

 نسحب كرديل دبعلا َّنأو ؛دبعلا ىلع میلع دّكأتي نم مهوحنو باحصألاو

 :لوقن اذغو «مئاقلا مئاَّضلا ةجرد هقلخ
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 :قلخلا سح ٦

 ىلع لقعلاو عرُگلا قمنا دقو ءاهّلك ةليمجلا قالخألا ةّدام وه اذه

 ورا ذُحط :لاعت هلوق ىلع هرادمو «هتبترم ٌولعو هردق ةعفرو «هنسح

 لهستو ىفعو رّسيت ام ْذُخ يأ ء[ فلا 4ا تيه نع شرقآو را
 هب حمست الو مهعابط هيضتقت ال اب مهبلاطت الو ءساّنلا قالخأ ْنِه

 .مهنم كيتأي يف اذه «مهقالخأ

 نسحتسم لکب مهرمآو مهحصن وهو فعلا مال :مهبلا يأت ام او
 .هلعف وأ هلوقب كيلع لهج نّمع ضرعأو «ٌةرطفو القعو ارش

 .ربخ لکل اهعمجأ امو قالخألا هذه ىلحأ ام هّللف

 یی لوا ودع هی کتی یر هک نسحآ هی مذا :ىلاعت لاقو

 .[ تلتشاض] ۳(4) ريَ لرد اهلی او ارس تا لآن کام 9

 .لقعلا ةعسو ٌملحلاو ُدَّصلا هدويو

 .فصاولا هفصي ام قوف ہّثیترمو قلخلا اذه لضفو

 سل ٌرئمطم «بلقلا حيرتسم هبحاص نأ :ليلجلا ماقملا اذه دئاوف ْنِمو

 ىلع اًضيأ هسفن نّطو دقو «ىذألا نِي سال نم هبيصي ام ىلع هسفن نّطو دق

 ريغّصلاو ريبكلا ءاضرإ ْنِم نكت دقو هرودقم لکب مهيلإ ملا لاصيإ
 دقو «لاقثألا هنع تّفخ دقو «لابجلا هلقث نم لو ال ْنَم لّمحت دقو «ريظتلاو

 ءادعألا و و نيلهاجلا تاتلف ْنِم نمأ دقو های اًقيدص هّردع بلقنا

 مهداشرإو مهحصن هل رّسيتو ؛ساّنلا نم هبولطم هيلع لهس دقو «نيعمجأ
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 تشکر هل تن و ی یم تو

 :قلخ هنع دّلوتيو «ةيآلا [۱۵۹ : کات ] دونی وصقل بتلا ياخ

 نم وهو «هتظلغو هتوسق لاوزو قلخلل هّتحرو هوفصو بلقلا ةر يهو

 .قلخلا ةوفص قالخأ

 ر عام هر مکی ني کاوش ما دق :لاعت لاق

 .[ ہفاظخ) 4 مک راز کم نیوملاب مک شرح

 ةمحّرلاو ةفأّرلا هذمو ءقلخلا نم ّدحأ اهيف هبراقی ال هتمحرو #4 هتفأرف

 هل ناك دقف هربصو بلقلا ةَّرق یفانت الو «قلخلل هتلماعم يف اهراثآ ترهظ

 .هتمحر لاک عم اّبلق مهاوقأو مهعجشأو قلخلا ربصأ

 هةّيلعفلاو ةّيلوقلا ةعاجّشلاو ملحلاو ربَّصلا :اهراثآ نم بلقلا ةّرقف

 .رکنلا نع يهّنلاو ءفورعملاب رمألاو ہللا رمأب ملا مايقلاو

 ناسحإلا لدید «ةحيصتلاو ٌرنحلاو ةقفّشلا :اهراثآ نی بلقلا ةحرو

 بلقلا ةّرقف ةليلجلا ةيماّسلا قالخألا هذه براقت قالخأ ياف «عّونتملا

 .ةسارّشلاو ةظلغلاو ةوسقلا يفنت ہتحرو روح او فعصلا يفنت هتعاجشو

 ىلع ةيبرتلاو قالخألا ملع ْنِم تناك ناو ةليمجلا قالخألا هذهو

 ءاجّرلاو فوخلا هيف لخد امك دیحوتلا ملع يف ةلخاد اًضيأ اہتإف ءاهنسحأ
 .اهريغو ءاعّدلاو

 «دیحوّتلا ملع يف ةلخاد هيلإ برو اهب ىلاعت هلل دّبعَتلا :ةهج ْنِم يهف
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 ةلخاد اهتيكزتو سوفنلا بيذبتو هقالخأل اهتيقرتو دبعلل اهليمكت :ةهج نمو

 .قالخألا ملع يف

 نیڈلاو نآرقلا نم هب ءاج ام نأ ىلعو 49 دّمح ةلاسر ىلع نيهاربلا مظعأ اذهو

 یملعلا یا وه هو هب الإ ةداعس الو لايك الو َّرلع الو قر ال يذلا لا وه

 .نيملاعلا بر هلل دمح او ةعفاّللا ةيبرتلاو لمعلا ىدهلاو «ٌيداشرإلا
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 ةعماجلاة يللا نآرقلا مولع نم ةلاثلا عونلا 3

2 
 ا ثيراوملاو تالماعملاو تادابعلا 2 ماكحألا

 ل _ ."ادابعلا نيب طباوّرلاو قوقحلا رئاسو _ ۔
 |[ كحد ۔ےرگ]

 ةيبرّثلا عج ٌباتك مّدقت اك وهو «ءيش لکل اًنايبت نآرقلا هللا لعج دق

 «نيملسملا نيب اّفورعم تادابعلا نم ناك ایف هاذهب اذه جزم «ميلعتلاو ةعفاّتلا

 هجو ىلع هركذب ىفتكا اهوحنو ةاكّزلاو ةالّصلاك #4 تلا يده هيف اًموهفم
 هباوثو هرجأل اًنايبو هلعاف ىلع ءانث وأ هدض نع اين وأ «هب اما لاجالا

 نيب فرعو َّمِلُع ام ىلع هيف الو كلذ ليصفت نوكيو «لجالاو لجاعلا

 .تالماعملا كلذكو «نيملسملا

 ثيراوملاك اًليصفت ماكحألا هيف تلّصف ام ةّينآرقلا ماكحألا نمو

 .اهوحنو

 :هللاب نینیعتسم لوقنف «نآرقلا يف ةدراولا تادابعلا رکذب أدبنلف

 ديدج ريرحت عم ىرخأ ةّرم هخسن داعأ مولا اذه يف هبتك ام ةباتك هلكت فّیصلا یه ال )١(

 انه تدمتعا اذهلو «هنع ءانغتسالا نكمي ال فذحو ميظَّتلاو بيترتلا يف رييغتو ةغايّصلل

 .امهنيب ةريبكلا تاقورفلل لوألا خلا عم هتلباقم ىلإ ةجاح را لو ءریخألا هخسن ىلع
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 ةالّصلا ماكحأ

 ءاهكرت نع ىهنيو اهب رمأي «ةريثك عضاوم يف هباتك يف ةالّصلا هللا رکذ
 ءاہب نينواهتملا ميو «ِباوّثلا نم مهل ام ركذيو ءاهل نيميقملا اهلهأ ىلع ينثيو
 ةفرعم نوملسملا اهفرعي اهركذي نيح يهو باقعلاو نام مهيلع ام ركذيو

 اهفرعف ةّمألا اهتلقانت مث #4 مهين يده ْنِم اهوفرع دق ءاہب نورتمي ال

 هذه اي اومهف نآرقلا يف تءاج ىتمف «لهاجلاو ملاعلاو «ريبكلاو ريغصلا

 .ةقلطملاو ةدّيقملا ننشلاو بتاوّرلا نم اهعبتي امو «ةعمجلاو سمخلا تاولّصلا

 :اهماكحأ ضعب هللا ركذ دقو

 4© اکوٹوٹ ابنتك ممل لع تناك هواك :هلوق يف تقولا ركذف

 کیوسمن نج ها نحب ظ :لاقو «تاقوألا يف اًضورفم :يأ [۱۰۳ : ةكتلا]

 © ةو بیم یو سالار توکل دن هو © نوحي دیو
 رقآ ۲ ۱۱6 : 201 4 لاَ اکو راہتلا ٍقرط وللا تار ظ «[ نفقا كش

 4© اہم سكر تم ناف رج ناف لا قمح لر ین وکلا
 لاوّزلا هأدتبم سمشلا كولدف «تاقوألا هذه لوخدل اهمقآ :يأ [ 21

 يتلا هتملظ :يأ ءليللا قسغو ءرصعلاو رھظلا هيف لخديف ءرصعلا هاهتنمو
 رجفلا نآرقو ءاشعلاو برغملا ةالص كلذ يف لخدیف ؛ءایضلاب ٌطالتخا اهيف

N= 



 دقو ءاهيف اهتلاطإو ةءارقلا طارتشال نآرقلاب اهنع رّبعو ءرجفلا ةالص :يأ

 نیلا نيب اه ایم آب رک تافرألا هله ةتسلا ترزع

 ةيآلا يف لخد ام ىلوأو ء[ ظشرش] 4© رهف باتو :ىلاعت لاقو

 ريهطتف «تاساجّنلا ّنِم بايثلا ريهطت بجو اذإو «ةالّصلل اهريهطت ةميركلا

 .ىرحأو ىلوأ باب رم ةالّصلل ندبلا

2 € 
 کیو جاو ساف وصل ال تم اَوْنَماَء ےل بت :ىلاعت لاق اذھو

 اًبثج مک ناو سا سو یہ ورب اوُخسماو قفارملا ىلإ میری

 سس ہت ور سا اج وأ مس حوا رک مشک و رها
 ا٠: 4)2 تب کو حم هوجو سنو يعين

 بجي ِهّنأو ءةالّصلل ةراهّطلا بوجوو هيلا طارتشا ىلع لدت ةيآلا هنهف «ةيآلا

 ناب «ةروكذملا ةعبرالا ءاضعالا هذه ریهطت رغصأ ادع ثيحملا ىلع اهيف

 ىلع ءاملا نايرج ْنِم هيف ذب ال لسغلاو ءالسغ لسغت نیلجرلاو نيديلاو هجولا
 كلذ مع هللا نا هک وس و هاتسم حسمی سرلا َّنأو ءءاضعألا هذه

 اذه رهاظ َّنأل هتالاولاو ترم اهرکذ هللا َّنأل ؛اهنیب بيترّتلا بجي هّلأو

 ثيحملا َّنأو «ضعبب اهضعب الصْتم ةدحاو ةدابع ابنوکل ةالاولا موزل عينّصلا

 عیج ريهطت هيلع ءامه وأ ءينملل لازنالا وأ ءطولا يهو ةبانجلاك ربکآ اًندح

 ےس کش یو

 عطقني يأ كه قع :هلوقب ةرقبلا ةروس يف ءاسشلاو ضئاحلا ةراهط هلل

 0 09 کره :نلستغا :يأ :نرّھطت اذإف نهمد

N= 



 :هلوق يف ءاملا مدع :نيببس دحأ اه ناو مُمیلاو بارلا ةراهط ركذ مث

 يف هوحنو يضرمب ررُفلا لوصحو ء[٦ : ةاثلل] 4 اومَمْيَتَف ام اود ملقم

 مكحهوجوب اوسم :هلوقو ۰۲۱۰۲۰: تل 4 4 یطزم مت وا :هلوق

 ؛ربکالاو رغصألا ثدحلا نع مت نآ حيرص [7 : ةكلثلا 4 ُةَنَی کیر

 «ةردقلا عم اهتلازإ بجتف اهل میت ال ةساجّنلا ناو :نیثدح لا بقع هركذ هّلأل

 هجولا نيثدحلل حسملا لح َّنأ لديو «تابجاولا رئاسك زجعلا عم طقستو

 ةراهط يف نیقفرم ا ىلإ ةراهّطلا لاصيإ دارأ ان هّلأل ؛طقف ناّمكلا امهو ناديلاو

 میت نیا نع ىلاعت یفتکاو ء[٦ : ةقئاثإل] 4 قفارملا ىلإ مک :لاق ءاملا

 اظ :لاقف ؛اًصوصخ ةراهّطلا ينو هاّمومع نيّدلا يف جرحلا ىلاعت ىفنو هدحاو

 میل ةراهط هللا ماقأو ء[٦ : ةقلثإلا 4 جرح نی مَع لسی لا در

 «هلاعتساب رّدضَملا وأ ءاملل دقفلا وهو ءطرَّشلا دوجو دنع ءاملا ةراهط ماقم

 و ما اًريطتم ماد اف ہہجو لک نی اهُمْكُح اهَمْكُح نأ يضتقي اذهو
 لوخد ةراهّطلا هذه لطبي ال «هتراهط ىلع قاب وهف ؛حيحص ضقان هل لصحي

 .اهنم ىلعأو اہنودو اهلثمو اهحابتسا ةدابع هب یون اذإو هجورخ الو تقو

 جراخلا يهو ءوضولل ةضقان ةروكذملا ثادحألا َّنأ ٌليلد ةميركلا ةيآلا يفو

 هب دارملا ناك ءال فيضأ ثیح نسللا َّنأل ؛ةوهشل ءاسّنلا سلو نيليبّسلا نم

 .[۱۸۷ : 29] هوس دوفکعرشنآو کشور یکم :هلوقك ةوهشل يذلا

 نأ ىلع ٌليلد [" : ةقاثلل] 4 ابی اکیمص اومکیتف هام او مع :هلوق ینو

 ے1۹ے



 ال يذلا ءاملا مسا يف لخاد هلل ؛تارهاّطلاب ریخت ولو ءهتّيروهط ىلع قاب ءالا

 :یلاعت هلوقب هريغو هتلی دمأ مامالا ٌلدتسا دقو ممیا ىلإ هنع لودعلا زوجي

 ٌةساجن هتطلاخ اذإ ءاملا نأ ىلع ةيآلا [۳ : ةلللا 4 مار کلا گیل تمرح

 ةتيملا ميرحت هلوانتيف «هیف ءايشألا هذه رثأ روهظل سجن هلأ ؛هفاصوأ دحأ تزیغف

 ىلع قاب هلأ هفاصوأ دحأ رتغت مل اذإو هثیبخ اًسجن نوكيف ءاهرخآ ىلإ مّدلاو

 [ تالا غ1 ۵(4) اروهط هام اَسان :یلاعت هلوق مومع ينو :هتیروهط

 .لیلدب الإ لصألا اذه نع لدعن الف ةّيروهَّطلا ءاملا يف لصألا َّنأ ىلع لیلد

 وجم اراوک شام تی راحل د جسمنا رع تکو لو :لاعت لاقو
 .نيعلا ةباصإ رزم دنع ةهجلا لابقتسا بجوأف ہہتھج :يأ ٤ : قكلا] 4 ٌةَرطَع

 :يأ [۳۱ : ذلضل] 4 رسم لک دنع کیر أوُدُخ مدا بی :لاعت لاقو

 حبقلاو ةعانّشلا عفدت ام ةنيّلا ناف ةالّصلل مكتاروع اورتساو مكبايث اوسبلا

 رتسب :نْیَرْمألاب زن هی ءلامجلا لوصح ةنيزلا ذخأ مامتو هةروعلا فشك يف

 سا يف لّصفم نیبم وه اک «سابّللا ليمكتبو «ةروعلا

 ۱۲۲۰۶ : ظظل] 4 ٹینآول اوعي ساک نالا کورف ادو :یلاعت لاقو

 دقو «ةّيرهجلا ةالّسلا يف همامإ ةءارقل مومأملا تاصنإ اذه يف لخدی ام غلبآو

 لاقف ؛توكّسلا هيف لخدي يذلا تونقلاو دوجّسلاو عوكُرلاو مايقلاب للا رم

 انکا اونا کسی اياب ہا 4© يبت ہل أوم :لاعت
 يفف :17٠ كققلل] کنارم ور :لاقو ۷۷ : 227 4 ودجر
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 ,ةالّصلل ٌناكرأ ایا تاروكذملا هذه ةليضف اذه

 ١[ 51 : ةقبلا] 4 مكي أ امو :هلوق يف اًنأهيإ ةالّصلا هللا ىّمسو

 .ناهيإلا نازيم ةالّصلا ال ؛ةلبقلا ليوحت لبق سدقلا تيبل مكتالص :يأ

 رصعلا ةالص ىلعو ءاًمومع تاولّصلا ىلع ةظفاحملاب هللا رمأ دقو

 ء[۲۳۸ : ةقبلا] 4 مسول ةزكككلاو تواصلا لع اف :هلوق يف اًصوصخ

 اهناكرأو اهطورش ىلع ةظفاحملا يضتقي كلذو ءاھیلع نيظفاحملا ىلع ىنثأو
 نيميقملا ىلع ناو اهتماقإب رمألا كلذكو ءاہتالّعکم ىلعو امل مزلي ام عيمجو
 .كلذ ىلع لدي اه

 لیمکت یف سكنا لع لدي ءاهیف ةسفانلاو تارخا لپ ةقباسلاب گار
 .تادابعلا نم اهريغو ةالصلا

 4( توام متعال نع مه تل © تاسما ليو :لاعت لاقو

 لالخالاو ءاهتقو تیوفتو ةّيلكلاب اهكرت ديعولا اذه يف لخديو ء[ بالا
 هل» یا نم عقو اذهو شا هّمذي ملف اهيف وهّسلا اّمأو ءاهيف بجي امم ءيشب

 .هببس دوجو دنع كلذب هتّمأ رمأو ةالّصلا رخآ يف نيتدجس هل دجسو

 الو سائلا نواب لاک اوما وصل و نيذلا نيقفانملا یلاعت ٌمذو

 قالّصلا يف ةنينأمطلا بوجو هیفف ء[ اغ1 €4 الي لإ ها کوب

 اذه نم ملسي ال دبعلا َّنأل ؛اهدوعقو اهمايقو اهدوجسو اهعوکر لیمکتو

 .ىلاعت هلل صالحالاو ليمكتلا اذهب ال مدل

 كلذو ءاّصوصخ ةالّصلا يفو لاوحألا عیج يف عوشخلا ىلاعت حدم ذو
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 «هارپ هّنأك هللا دبعی نأ كلذ مامتو ءاٰ اعفأو اهاوقأ ريدتو اهيف بلقلا روضحب

 مدعو ةالّصلا ف ةكرحلا كوت كلذ مزاول نم ہاری هَّنإَف هاري نكي مل ناف

 .هدوجس لحمل رظتلا مازلإو تافتلالا

 زا( لیکنی شا ہن )البرز ممل اا :ىلاعت لاقو
 في جهت لا نیو ط :هلوقو ء[ 5غ1 4© ايت نالا لرو هلع دز

 4© رفتم م راهلاو (0) وجہ ام نم کیک لک ۰۲۷۹ : ل1 4ك

 «قلخلا رایخ مه هلهأ َّنأو «هلضفو لیلا مايقب رمألا اذه يفف ء[ تا كش

 نيدقّتلا كلذب اوماق نينمؤملا نم هعم ةفئاطو لوسرلا َّنأ لّمزملا رخآ يف ربخأو

 ماف ؛لخُشلاو ضرلا َّنِم راذعألا لهأ اًصوصخ سالا ىلع رسي هللا َّنأو

 .قشیالو ع نو ام لیلا ني فرانس شام خوار

 ةعامملا بوجو ىلع [ ةقبا] 48 یکم اوگرا :هلوقب لدتساو

 .ةعكّرلا هب كردت هَّنأو هلضفو عوک را ةّينكرو

 ةلاح يف ةعامجلا بوجو ىلع فوخ ا لاح يف ةعامجلاب ہللا رمأب لدتساو

 .ىلوأ باب نم نمألا

 10۸ : ةاقلل] 4 رهام داور کلا لإ یو :یلاعت هلوقب ٌلدتسا كلذكو

 4 عيبا أورد کو کر اوم وهم جا ويني درک کال ید اونم ی یو

 دنع روقتلا وهو «ةعمجلاو سمخلا تاولصلل ءادنلا بوجو ىلع [۹ : ةكلللا]

 ىلعو «ةعمجلاو سمخلا تاولَصلل ةعامج لا بوجو یلعو «هتفص نیملسلا

 .دجاسلا يف اموجو
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 مل ْنَم ٌمذو «هب ٌرمألا اهضعب يفو ءنآرقلا يف تادجسلا هللا ركذ دقو

 ىلع لد اذهف «تاقولخملا دوجسب هرابخإو «تايآلا ةوالت دنع دجسي

 ءمهضعب ةبجوأو «ءالعلا روھج دنع اًبابحتسا «ةوالّتلا دوجس ةّيعورشم

 200ه ارکُش امدح نحف بوَ ُدْواَد اه :لاقو «ص» يف هب دّجَمَو

 .رکشلا دوجس ةّيعورشم لق لد

 < (ج) روجشا ریو هَر © م كج سوا :لاعت لاقو
 ةالص ىلع لدی [ تنلن] 2(4) روجشلا ركبت :ىرخألا يفو [ فا
 سم تاولّصلا بقع رکڈلاو :ہرخغآ اص وصخ و ليلا

 اف نإ والا نی اورصقت نآ حاج ریا سیف ضر یف ماو :یلاعت لاقو

 ىلإ ةيعابرلا ةالّصلا رصق ةّيعورشم اهيف [۱۰۱ : ةتلا] 4 اك نیا کیتی نآ

 رفّسلاو فوخ ا عمتجا اذإف «ةيآلا قالطإل ريصق وأ ليوط رفس لک يف «نيتعكر
 ةالص هب تدرو ام بسحب اهتائيه ترصقو تّیعابَرلا ةالّصلا ددع رصق

 ْمُهَل تست ميف تک الو :ىلاعت هلوق اهيلع لد ایک 4 لا نع فوخلا

 «طقف ددعلا ّرصق ٍفوخ الب ٌرفس ناك ناف ءاهرخآ ىلإ [۱۰۲ : ةلثكتلا] 4 ةرکصلأ

 .قلطلا رصقلا كلذو «فوخلاب دييقتلا ةدئاف نم اذهو

 مہ ے ص
 ےہ و اً هلآ اورکڈاف هوس متی ادا :ىلاعت هلوقو

 عو ادوعقو

 :ناتدئاف اهيف [۱۰۳ : 3880 4 هرکصنا أوقف شاملو میو چ

 .(يئاسّتلا ننس حيحص يف ينابلألا هحّحصو ء۷ :مقر) يئاستلا هجرخآ (۱)
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 اك هاّمومع تابوتكملا تاولّصلا بقع ركذلا ةيعورشم :امہادحإ

 .ك هنع ثيداحألا كلذب ترثاکت

 لوصح  ؛فوخلا ةالص دعب دیک هجو ىلع ركّذلا ةّيعورشم هيف :ةیئاّنلا
 ٍرْكِذ نم دبعلا تاف امل اريج هللا ٍرْكِذ يف نَأَكَف ءرذعلا لجأل اهيف للخلا ضعب

 ترفصز) َةدلَصلأ قاوم :ىلاعت لاق لا ركذ ةماقإل تعرش از ۃالّصلا َّنأل «هیر

 .ليلحلا ضرغلا اذه تعرُش تادابعلا عیج كلذكو ا ظظفخ] 40

 كلذ نع ضّوعي نأ ٌصقن هيف وجو ىلع ةدابعلا لعف اذإ دبعلل يخبنيف

 .هّبرل هرکذ ةرثكب هربجيو

 اراض :يأ ۸۷ : تفل لس مکتوب اولعجاو# :لاعت هلوق ينو

 نم رذعل تويبلا يف ةالّصلا زاوج ىلع ٌليلد ِهْيَلَمو وعرف نم اًفوخ اهيف

 دري مل ام ال عرش انلبق ْنَم عرش َّنأل ؛امهريغ وأ ضرم وأ فوح ام ناذعالا

 .هريغ يف سيل ام تالیهستلا نم انعرش يف لب .هخسنب انعرش
 [۱۱۵ : ةقلا] 4 و جرم اول تیام رل شل و :ىلاعت هلوقو

 «یلصلا هّجوت ةهج يأ لبق رفّسلا يف ةلحاّرلا ىلع ةالّصلا زاوج ىلع اهب لدتسا

 زجاعلا ةالص ةَّحِص ىلعو ءاهأطخأف ةلبقلا ىلإ دهتجا اذإ ةالّصلا ةَّحص ىلعو

 .رفّسلا يف بكارلاك يشالا لفن ىلعو «ةرورّضلل لابقتسالا نع

 ٣٣[ : دقنلا] 4 همسآ امف رڪ و عفرتن أ نوأ توب یف ۲ :ىلاعت هلوقو

 اهميظعت وه يذلا اھعفرب :نیئیشب اهيف رمآ هَّنإف ءاهّلك دجاسملا ماكحأ معي

 ةرايعلا رمعتو «ةّيونعملاو ةّيسحلا ساجنألاو راذقألاو «خاسوألا نع اهتنايصو
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 «عفان ملع ملعتو هتمارقو ةالص وللا زرا ااف کلو هاب قل

 ودبل هوقو ا ری لا ها ام کف ام عر

 اقر یدها هی همالک لمج نم لرابتف؛نیرمألا نیذه ل لخاد

 راو كبر لصق 0۲۱7۲ : هلقتال] 4 یش ٍقاَكَص دل لف :لاعت هلوقو

 لنا 2 ا 4© قم ديسكو )کس اھ ( کلا ©
 ةقدص ىلعو - رطفلا دیعو ىحضألا ديع - نيديعلا ةالص ىلع كلذ مومعب

 .مومعلا اذه يف تاروكذملا لوخدب بير الو ہرطفلا

 ۱۲۸۶ : 41 4 دوری لع مف وادا تام منح لع لضالو  :یلاعت هلوقو

 ىلع ليلد ء[٣۳ : ةقفاقللا 4 ین ٤س یرواف) «[ کک1 © یا و

 تّيلا نيفكت ىلعو مه ءاعذلل مهروبق ىلع مايقلاو «نينمؤملا ىلع ةزانجلا ةالص
 ةَنُشلا هب تدرو ام ىلع هنفدو هلمح ىلعو ةَأْوَس هّلك هندب لعج هلال ؛هّلک یگ و

_ ۱00 _ 



 ةاكزلا ماكحأ

 «كلذب نيمئاقلا ىلع ىنثأو «ةقفتلابو هباتك ْنِم عضاوم يف اهب هللا رمأ دق

 اطہار «دیدشلا دیعولاب مهدٌعوتو هام نيعناملا ٌمذو

 اہ یون من «منهج ران يف اهیلع ىمحتو مهزونکب نوبٌذعی مہ ثأو «ةمايقلا

 دلا ضورف مظعأ نم اتو :مھروھظو مهبونجو مههابج

 کم ےس ےس یلاعت لاقو

 کت اکر ر شن کام یعنی شنا او میر هيي زط ۰ 7
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 دو اهملعاو هيف اوسی مت نآ لإ ہیزخا قی شک او نوُفِفَنت نم ٹی أ أومّميَتاَلَو ٍضرأْلا نم

 ۲۱6۱ : ہلال] 4 ووا موی فح اونا وا ا کا 4© دیک هلن ےس ےر مہ ل رگ کریم ےک 2

 يمر لاو باقرلا فو منم ہیلع نمو نیکتسملار رفت دا امن

 .[ تار ہجر و ا5 اوف تور لس آو کال یس فو
 يف ةاكّزلا بوجو اهنم ہقاکٌزلا ماکح نم ةريثك لئاسم ىلع كلذب لدتسا

 دوقُتلاك كلذو ءبسكلاو ةيمدّشلاو حبّرلل ٌدعيو یمنی يأ ءلّومتي ام لک

 بیظطر سيلا لال ماركو را هير اه لع وهو ابی فر فَر

 بروبخلا ةاكو ناو هاب راظان وآاهتهالول یم ىلا يشاولاو هةقسولا راثلاو

 ىلع هجارخإ لهسب يذلا تقولا هلال ؛ذاذجلاو داصحا دنع بجت الإ راثلاو

- ۱۵۲ - 



 .نيقحتسملا عامطأ هب قلعت يذل تقولاو عورژلاو راّثلا بابرأ

 ةاكز ضبقل ةاعّسلا ثعب هیفو ءِلْوَحْلا ِناَلَوَح نم دب الف ام ادع نم اّمأو

 جرخملل وعدي نأ يغبني ةاكّرلل ذخآلا كلذكو «يعاَسلا َّنأو ماّظلا لامل

 بلقلا نکسی ءاعّدلا َّنأ هللا اهركذ يتلا ةدئافلا هذه لاح ا بساني ًءاعد

 بجي الف ءطسولا جارخإ بج هّنأو كلذ ىلع هل ٌركش وهو جرخملا طّشنيو

 حلاصم اهیفو ترا نل لطي ذآ هل لع الو «یلاعلا ج ع نآ جرخلا لع

 «ةميركلا قالخألاب مهيٌكزتو «ةميمّذلا تافّصلا نم اهلهآ رّهطت اأو «ةاكّرلا

 .ةينالا فانصألا ءالوم اأو «تافآلا هيِقَتو ءلالا رّهطتو

 وهف ؛ٌةجاح شا ريقفلاو «نیکسلاو ريقفلاك هتجاخ ذخأي نم مهنم

 باقّرلا قاتعإ هيف لخدي :باقرلا فو «مهسفنأل نيمراغلاو ءٌرطضملا جاتحلا

 بيرغلا وهو :ليبّسلا نباو :نیملسلا ىرسأ ءادفو :نیبتاکلا ةناعإو ءٌقّدلا نم

 .هدلب نع هب عطقنملا

 نيلماعلاك كلذو «ةّيمومع ةحلصمب همايقو هيلإ ةجاحلل ذخأي نم مهنمو

 یجرُی نم میبولق ةفّلؤلاو «مساقو بتاكو ظفاحو «اه باج نم :اهيلع

 نیمراغلاو ہہربظن مالسإ وأ مهمالسا ةوق یجری وأ «مهّرش یشُُث وأ مهمالسإ

 ليبس یف نیدهاجلاو لئابقلاو نادلبلا لهأو فئاوّطلا نیب ِنْبَبلا تاذ حالصال

 حم ْنَمو عسل مولعلل ميلعتلاو مُلعَتلاو ملعلا :هللا لیبس ین داهجلا نمو ہلا

 .فاصوألا نم هيف ام بسحب َيِطْعَأ رثكأ وأ نيفصو ءالؤه ْنِم

 هُو امونخت نیو یه اتو تک لا بتن :ىلاعت هلوقو

- ۱6۵۷ - 



 ِتيِطْعَأ اذإ تاقدصلا ءافخإ نقش ثح اهيف [۲۷۱ : ةا] 4 مک يح وه

 .حلاصلا نم كلذ يف ال اهراهظإ ىلوألاف ؛ةّماعلا حلاصلا يف تلذُب ناف ءارقفلا

 «ىطْعُملل ةّيذألا وأ یطعلا ىلع وأ «هللا ىلع ناب اهعابتا نع ىلاعت یہنو

 او «رطفلا ةاكز ىلع ] قل دش 43 قيم ادا : هلوقب لدفن هی مدقتو

 .ةّنّسلاب لصفمف تابجاولاو ءابصنألا ریداقم

 ريخأو :تاّبحتسملاو تابجاولا نم هلل تاقفّتلا صالخإب ىلاعت رمأ دقو

 لاثمألا كلذل برضو «"يصاعلاو يئارلا لمع طوبح نعو اهتفعاضم نع

 .بيرقتلا ةياغ يناعملل ةبّرقملا

 .«ناملا» :ىلوألا ةخسّشلا يف (۱)

- ۱6۸ 



 اهعباوتو فاكتعالاو مایّصلا ماكحأ

 و

 لع بيک انک مایسیلا مع بیک اوثماء نیلا اھا ۶ :لاعت هللا لاق

 بی تك :هلوق ىلإ [۱۸۳ : ةقبا] 4ی نم تل

 .[ د غ1 4( یوفگیر هک

 َّنأ :اهنم ؛ريثك ءيش مايصلا ماكحأ ْنِم تامیرکلا تايآلا هذه نم خو

 يا ةّماعلا عئارّشلا نم مايّصلا َّنأو هةّمألا هذه ىلع بوتكم ناضمر رهش

 .هحلاصم ةرثكو «هعفن مومعل ؛هللا هلسرأ یبن لك ناسل ىلع تعرش

 ترش :يأ ء[ ذا 402 کوکی ملل :هلوق هلاصم عمجیو

 مايّصلا ناف ؛ةداعّسلاو حالفلاو ةاجّنلا اهم يتلا هللا ىوقتب اوموقتل مايّصلا مكل

 هل ؛لاوحألا لک يف ہللا ىوقت ىلع نیمی هسفنب وهو «ىوقتلا ناكرأ مظعأ نم

 تن ىتمف ءاھتعیبط قفاويو اهمئالي ات ہاوہت اع ربّصلا ىلع سوفثلا نرمي
 الا ىوقتلا متت ال يتلا مراحملا كرت اهيلع ناه مايّصلاب كلذ ىلع سَمّنلا

 ايصلا صوصخ ةمّرحملا تارطفملل كرت مايّصلا سفتف اًضيأو ءاهكرتب

 عاج وه هللا دابعل ناسحإلاو هلل صالخإلا َّنإف ؛ريقفلا ةمحر ىلإ وعدي كلذكو

 .مايّصلا يف هانعم ٌدوجوم امهالكو «ىوقتلا

 18۹ے



 مامتبو ؛حیحص ميقم لک ىلع هلاله ةيژرب ناضمر مایص بجي هنأ :اهیفو

 هل زفاسلاو هلاوز ىجرُي اضرم ضیرلا َّنأو «یلوآ باب ْنِم هلبق يذلا رِهّشلا
 هو ءريصق وأ لیوط رفس لک كلذ مومعو ی مایآ ْنِم هتدع يضقيو ؛رطفلا

 ىضق ناضمر هتاف ْنَم َّنأو «ةّراح لاوط ماّيأ ىلع ةدراب راصق ماي ءاضق حصي

 .هماّيأ ددع

 ال ناذّللا ةريبكلاو ريبكلاو «هلاوز ىجرُي ال اضرم ضيرملا اّمأو

 نبا رف اذهبو هانیکسم موي لک نع نومعطيو نورطفيف مايَّصلا ناعيطتسي

 ةّفِشمب هنوفّلكتي :يأ ء[۱۸۰ : ةکللا] 4 ہن لطُب تدل لغو :هريغو سابع

 ہلا يريم :هلوقب یل اعت هلك كلذ لّلعو ءاهخسنب لوقلا رم ىلوأ ءةلمتح ريغ

 .[۱۸۵ : ل17 4 منفی دیر الو رم می

 هرکشو هللا ركذ نم راثکالاو ہرطفلا ديع ةليل ريبكتلا بابحتسا :اهنمو

 .ةّدعلا مات ىلع

 لكألا لحو هّلح َّنأو «مایصلا يلايل تاجوّرلل عاقولا س :اهنمو

 هذه مزال ْنِم ال ؛بنجلا مايص زاوج هيفف هرجفلا عولط ىلإ يھتنی برشلاو
 .اهّمد عطقنا اذإ ضئاح ا مايص هلثمو «بنج وهو رجفلا هكردي نأ ةحابالا

 نی شی طلبی :هلوقل ؛روحُشلا ريخأت بابحتسا :اهنمو
 يف كسلا عم برشلاو لكألا زوجي ہّنآو ء[۱۸۷ : #] رجایی روتلا طل

 .هليجعتو روطفلا بابحتسا اهنمو ءرجفلا عولط

 نم «تارطفلا عيمج نع كاسمإلا وه ٌيعرّشلا مايّصلا ٌذح َّنأ :اهنمو

 دی



 .سمشلا بورغ ىلإ يالا رجفلا عولط

 .موّصلل ال لیلا لعجي مل هللا دال ؛مئاّضلل لاصولا ةهارك :اهنمو

 .مئاّصلا تارطفم مظعأ نم عاج لاو ءبرشُيام لکو لک ام عيمجَّنأ :اهنمو
 نأ دب ال هّلأو ءنينمؤملا ىلإ هفاضأ هللا دز ثيح فاكتعالا ةّيعورشم :اهنمو

 .فكتعملا اهنم عونمم هتامّدقمو ءطولاب ءاسّنلا ةرشابم َّنأو دجسلل يف نوكي

 رتاوتل هريغ ْنِم ٌلضفأ ناضمر رخآ يف فاكتعالا َّنأ ىلإ ٌةراشإ هيفو

 ىلع هللا ینثآ دقو ءمايّصلا ماكحأل فاكتعالا عبتأ هللا َّنأل ؛هيف ثيداحألا

 اذهو «باوّتلاو لضفلا رم مهل ام ركذو هنآرقلا نم ةريثك عضاوم يف نيِمئاّصلا

 ةثالث مايصك ءاهمايص ىلع #4 تح ينل ماّيألا اًصوصخو لفّتلاو ضرفلا لوانتي

 نم رشاعلاو عساتلا مويلاو َقَرَع مويو ءلاّوش ْنِم تسو ءرهش لک ْنِم مای

 .مايصلا تايآ يف لخدي ام لضفأ نم اہگإف ؛سيمخلاو نينثالاو «مّرحملا

 لک ن هتلر 1۳ : ةائكفلا] 4 هکر بشر ىف كآن اإ :ىلاعت لاقو

 هکیکمل لر )بک فلا نَيبَح رده )دل هام کنردآ مو ال رذکلا

 اهيف [ ددلئافکز 3(4 رتل لم كح نه کس )آن میز نقاب اف خو
 .ناضمر يف اأو ءاهيف لمعلاو ردقلا ةليل ةليضف

 لزنأ هلأ ركذ هللا َنأل ؛اهدارفأ اًصوصخ ةريخألا ہرشع يف ىجرت اه #4 ربخأو

 .ناضمر يف اہگآ ٌميرص كلذو ءردقلا ةليل يف هلزنأ هنأ ربخأو «ناضمر يف نآرقلا

۳ 



 كسانملا ماكحأ

 قرف نمو ایس هل عطس نم تل جج سال َكَع لو :ىلاعت هللا لاق

4 
 وب :ىلاعت لاقو ء[ کالا فط 4 تیم نع ىع لا

 مشق

 ےس سر

 وف اهیف ؛ةيآلا [۲۰۳ : ةعبا] 4 عمر نم :هلوق ىلإ ١[ 97 : ة0 ]

 :اهنم «ةريثك

 يهلك ساّنلا ىلع هبجوأ هللا َّنأو «هينابمو مالسإلا ناكرأ ُدحأ حلا 9

 نمف «ٌجحلا بوجول مظعألا طرسلا اذهو «لیبَسلا هيلإ نیعیطتسلا صح ٌمث

 ىلإ ةردابلا هيلع بجو ءفوخ كلذ نم عنمُي مو هلامو هندب يف هتعاطتسا تن

 وهو هلام يف ردقو هندب يف زجع نمو روفلا يضتقي قلطلا رمألا َّنأل ؛ٌجحلا
 اًريبك ناك وأ هلاوز وجري ال ناك ناف «هلاوز ىلإ َربَصض ؛زجعلا اذه لاوز وجري

 تام ْنَم كلذكو «هنع چ ْنَم هنع بانتسا (ترکآ لع ترشا ندي ال

 ةردقلا يه ةعاطتسالاو «هنع ةبانتسالا هئايلوأ ىلع َبَجَو ؛هيلع بجو امدعب

 .اعوجرو اًباهذ ةّيرحبلاو ةّيرِبلا بكارملا ةرجأ وأ اهترجأ وأ ةلحاّرلا نمث ىلع

 موي ىلإ دیو َتَدَح ام لمشيل ؛ليِبّسلا ةعاطتسا هللا قلطأ اذغو

 .هقدص نيهاربو نآرقلا ةغالب نم اذهو «ةمايقلا

 ے0 ے



 «لفّتلو اهنم ضرفلل ٌلماش اذهو ؛ش ةرمعلاو جا مامتإب ہللا رمأ دقو

 بجو ؛كسشلا يف هلوخدب هسفن ىلع |هبجوآ نأب ةرمعلاو جا صرف نمف

 «هريغ وأ ٌودعب تيبلا ىلإ لوصولا نع ٌرصح هل لصحي نأ الإ مامتإلا هيلع
 نيكسثلا نيب لوک ّيدهلا قاس ْنَمو بکش نم لشو هّسأر ٌقلحيو هيده حبذيف

 لحیف ہرحّللا موي هل يدها غلبي یّتح هسأر قلحي نأ هل لب لو 49 لعف ایک

 .اًعيمج نيكسلا نم

 ةّيعورشم ذخؤيو لیلا َّنِم يدٰما قوس ةّيعورشم ىلع ٌليلد اهيفو

 جا يف جردنت ةرمعلا َّنأو ء۹۷ : ةئاثلل] 4 ديكو ىو :هلوق نم هديلقت

 اٹیج یس لاو ای ایفاعفآ نوکنو

 ةيحضألا يف يزّجَ ام وهو يده ا نم رسیتسا ام عتمتلا ىلع هللا بجوآو

 .ةرقب عبس وأ «ةندب عبس وأ زعم ينث وأ «ناض عذج

 مایآ ام زواجتي ال ّجحلا يف مای ةثالث مايص هيلعف كلذ دجي مل نمف

 نو ؛عجر اذإ ةعبسو طقف لاحلا هذه يف اهمايص ٌعراَّشلا حابأ دقو «قيرْشَّتلا

 نم نا ؛مارحلا دجسملا يرضاح هلهأ نكي مل نم ىلع هلدب وأ مّدلا بجي

 رفس يف نيكسّتلا لوصح ةمعن ىلع هلل ركشلا هلدب وأ يدها بوجو يف ةمکحلا

 .ءيش هيلع نكي مل اہبرق وأ ةَّكم يف هلهأ ناك نمو ءدحاو

 يف ُلخاد هَلإف نراقلا اأو يده هيلع سيل حلل درفلا َّنأ ةيآلا موهفمو

 ةدعقلا وذو لاّوش :يهو ٌجحلا رهشأ يف نيكسُنلا مارحإ عقب نأ دب الو «مّتمعملا

E 

 ب۲ ے



 :ٌتفْرَي ال نأ ّجحلا نهيف بجوأ :يأ ءاهيف صرف ْنَم هللا دشرأو

 هل ٌةصقنم هتامدقمو كلل ٌدسفم ءطولا َّنأل ؛هتامّدقمو ءطولا :ثفّدلاو

 ةعزانملاو ةمصاخملا وهف :لادجلا اًمآو «يصاعملا عيج كلذ لمشيو :قسفی الو

 :ابشلا نم ہددصب وه اع دبعلا لغشت رومألا هذه نال ؛لادجلا ةرثكو

 نم هلقکی ام لک ىلع َّثحو رم ؛هصقنيو كىلا يناني اع یہ انو

 تحو ء[۱۹۷ : ]4 لا هنر َنِموُنَعْفَتاَمَوإب :لاقف اهلك رب ا لاعفأ

 هسفن هب طسبیو قلخلا نع هینغیو ناسنالا فكي هلال ؛دارلا ةرثك ىلع اًضيأ
 .ناسحإلا لعف ْنِم نكمتيو «هتقفرو

 ال نأ طرشب .بساکلاو ةراجّتلاب َلاغتشالا رمتعملاو ٌجاحلل یلاعت حابأو

 رک ملا دنع ہلا اوُرُكْدَأَف تقرع ٿي مش شفا اا :هلوقو

 َّنأل ؛ٌجحلا رئاعش مظعأ ْنِم ةَفَرَعَب فوقولا َّنأ اذه يف [۱۹۸ : ة#ا] 4 واَرَكْل

 ناكرأ دحأ اذهو ءاهنم اوضيفي نأ دب ال مت ربخأو الا عيمج هب بطاخ هللا

 :هلوق يف روكذملا كسنلا يف لوخُذلا ةّين وه يلا مارحالا :يهو ةعبرألا جحا

 يف روكذملا فاوطلاو ةفرعب فوقولاو ء[۱۹۷ : ةل] بجا كرهيف و نم

lor2م ر  
 ولا راعس نم ةو اواَمّصلأ ور :ىلاعت هلوقل ةورملاو انَصلا نيب يعّسلاو ؛تقو

 تح عم ۱٥۸[ : ة8 4 اهيو نأ دیا عاکجالقرمکغاوآ تنی مح نعش

 ےل اج



 ةدرفملا ةرمعلا نأ ال ةرمعلاو ٌجحلا ناكرأ هذهف ؛نیڈلا رئاعش ميظعت ىلع هللا

 ایک رو فرس اه کرتنرتا
 نأ هنم بجاولا «ةفلدزم وهو مارح ا رعشلا دنع هللا ركذب ٌرمألا ةبآلا يفو

 ااو رکا هلن ني قلل ف تم یا لا وک نب هرج ظرف

 هرفغتسيو هدمحيو هللا للو رعشلا دنع فقي رجفلا ةالص دعبو ءاہب تیبلا

 .سمشلا عولط براقي یّتح

 يف لخدي [۱۹۹ : ة8ا] 4 ساکلاضاکآ تی نم وبا مش  :هلوقو

 ماّیأ يلايل ىنمب تیبلاو يعٌسلاو ةضافالا فاوطو قلحلاو رحتلاو يمّرلا كلذ

 .'''امُكَکياَتَ يع اوذخ» :هلوقو #4 هیده ْنِم كلذ فرع امك «قیرشّت

 .[۲۹ : 2274 مشروط مت ُقَُت» :لاعت هلوق نأ اك

 .ننٌسلاو تابجاولاو ناكرألا نم جحا يف عرش ام عیج لمشي

 كسلا اذهل تخ ؛كسّشلا لاك دنع هرافغتساو هرکذ ةرثكب ىلاعت رمأ دقو

 میل يف هركذب رمأو «هلیمکت ىلع هللا ةمعنل اًركشو هرافغتسالاو ةبوتلاب
 مای يناث يمري نأب نيموي يف لّجعَتلا حابأو «قيرشتلا ماّيأ يهو تادودعملا

 تبرغ نإف ءسمّشلا بورغ لبق ینی ْنِم رفني من «ثالثلا تارمحبا قيرشتلا
 .دغلا نم ثالثلا تارمجلل يمّرلاو ةليللا كلت تيبملا هيلع نعت ىنم يف وهو

 ةّيعو رشم هيف [۱۲۵ : 81 4 لَصم مز ات یار :یلاعت هلوقو
 .ميهاربإ ماقم فلخ اًنوكي نأ لضفألا َّنأو فاوّطلا يتعكر

 .(۱۲۹۷ :مقر) ملسم هجرخأ (۱)

 -۱٦١۔



 اياحّضلاو ايادهلا نم حئابذلا ماكحأ

 و محرم صر فط
 ینو نال نر لفط[ كا 4( فار كبر ٌلَصْف ۷ :لاعت لاق

 ني ركل اھکلکج تذنلاو ۲ ء[ هکنالاقف] 415 نکلا بر ی قامو یاسر

 ابی ولت برنج تب  تاوص بعمل ارکان رک
 ا تاعا ] 3(4) ريع ينزپ هیت ظ ء[ 6 : 2 ] 4 عملو خال ارمیلت

 ی ےک
YY: E IE 

 هلل اهصالخإب ٌرمأو همسا ىلع هدحو هلل حبّذلاب رمألا تايآلا هذه يفف

 اهنم بجاولل لماَّشلا مار ا تيبلل ایادفا ةدابع وه يذلا حبٌالاو هدحو

 دّمحمو ميهاربإب ًءادتقا راطقألا عیج يف رحّنلا ديع يف يحاضألاو «ٌبحتسلاو

 برقّتلا وهو ؛ٌينيّدلا ريخلل لماش اذهو هدابعلل اًريخ اهيف نا ىلاعت ربخأو 9

 ليمكتو تاسلا ريفكتو «تاجرّدلا ةعفرو تانسح ا لوصحو ہللا ىلإ اهب

 يف كرتشيف ماعطإلاو اهنم لكألاب رمآ اذهو ءٌيوينُّدلا ريخللو «كسلا

 .ءارقفلاو ءاينغألا اهم عافتنالا

 ًةلماك نوكت نأو «ةثالَّثلا ماعنألا نم نوكت نأ بال ای ةَتسلا تيب دقو

 .ةّنّسلا يف لّصفم وه امك «بويعلا نم ةملسو اهنانسأ يف

 9 زر ے



 هعباوتو داهجلا ماكحأ

 اًنايبو هيلع اًثحو «هب اًرمأ داهجلاب ةقّلعتملا تایالا نم هللا باتك يف مك

 هتارمث ركذو ؛مہتاجرد ولعو «مهباوث ةرثكو ,مهلاكو هلهأ لضفو هلضفل

 ميظعلا صقنل لا نم هنع نيدعاقتملا ىلع ام نايبو ءهّدض نع اًيْبَحو «ةليمجلا

 نم اہگأو هيف ةقفنلا ةفعاضم ركذ ْنِم هيف مكو «ةّيورخألاو ةّيوينُدلا تابوقعلاو

 .داهجلا مظعأ

 نايدألا نم ريذحّتلاو مالسالا نيد ىلإ ةوعّدلا ُداهج :ناعون ٌداهجلاو

 اب تقو لک يف شرف وهو «ةلاسّرلا تأدتبا ذنم ضورفم اذهو «ةلطابلا

 .هب قیلیو تقولا بساني

 ىلاي هلو سل هوم ةمک اب کیر ليس مد  :یلاعت لاق

 4 (م) اريك اًداهج وب و شتی :ىلاعت لاقو ١ 1١[ : كلقفلا] 4 نَمَحَأ ىه

 ىلع ٍنْبَع ضرف اذهف ءنآرقلاب ملک لطابلا لهأ دهاج :يآ ء[٥٦ : تالا ]

 سيل ام كلذ ْنِم ملعلا لهأ ىلعو هملعیو هيلع ُرِقَي اب موقی نأ ملسم لک
 يذلا ملعلا وهو ءداهجلا اذهل ٗیقیقح ا ملا حالّسلا مهعم َّنأل ؛مهريغ ىلع

 لئاضفلاو ایازلاو نساحلا نم مالسالا نيد يف ام حرش هحورو هّتصالخ
 هلبق هلئاضفو هنساحم تب هجولا اذه ىلع حرش اذإ ہلإف .عقاولا قباطي اًحرش

 ن۷ ے



 فی تو شیو اف نم لک

 هرک لو مر مي نآ ال ہلا فو نهم هللا َرْو اوت أ تودين

 .[ قانا 4© تورنگلآ

 كلذ دنعف «هريغ نيبو هلامعأو هلئاضفو هقالخأو هدئاقع نيب ةنزاولا مث

 .میظعلا قرفلا حّضتي

 ام قدصو هقدصو «ةّيئزحلاو ةّيلكلا #4 دّمحم ةلاسر نيهارب ءادبإ ٌمث

 .ةّنّسلاو باتکلا وه يذلا قلا نم هب ءاج

 مظعأ يهو ءداھج ا ٌربكأ وه ناكمإلا بسحب اشايب لوصألا هذهف

 ۔اہب وعدي نأ هّماقم ماق ْنَمو هّيبن رمآو «هنيد ىلإ اب هدابع اعد يتلا قرطلا

 راّمكلا لاتق ةیافک ضرف اذهف تع ديلاب داهجلا :يناثلا عوتلا

 ی دیر قو فا رقم اذإ يْيع ضرف نوکی دقو «نیبراحلا

 لع لدي اضن كلذ لع هللا ّصن ایک .هماقم ماق خخ وآ مامالا هرفنتسا انار

 .هنیعتو هيض رف

 نداه %4 #4 لا يده ناك اک فحلصلا عبتي حالّسلاو ديلاب داهجلاو

 .ةحلصملا تضتقا ثیح براحو «ةحلصملا تناك ثيح عداوو

 لک ین اولمعيو مهرمآ يف اورواشتيو هيده اوکلسی نأ نيملسملا ىلعف
 .هل حلصيو هبسانی ام ٍتقو

 ةيلوتو داهجلا رومآ يف اَضوصحو ءاهّلك رومألا يف تیبا هللا رم دقو

 ايارّسلاو شويجلا تايالو يفو «ىربكلا ةيالولا يف لاجّرلا ّنِم لثمألاو لمكألا

 ےل ے



 .اهلهأ ىلإ ىّدؤت نأ رمأ يتلا تانامألا يف لخدي ام مظعأ نم اہگإف ءاهريغو

 اڪ هاو کس راوتمتا6صورش زوم کسی هیت ۲ :یلاعت لاقو

 عیار کی برا الو وز اور © رخ كلك
 يف هدابعل هللا نم ةيلاعلا ميلاعّتلا هذهف ء[ ۵لال 4© تيبريدصلا م هلآ

 اگ مُهَل ادو :یلاعت لاقو ءمهرومأ تّع اهب اودشرتسا یتم ءادعألا داهج

 اوُدُخ أوثما< بلا اجاني 8 :ىلاعت لاقو 10 : ۵ن۵0] ووه نی مثعطتسا

 .[۷۱ : اٹل مکردج

 ةوقلا عيمج لایعتساو «بابسألا عيمج لعف اهیف لخد تایالا هذهف

 نیذه ىلإ عجري ةسايّسلا ملع عیمجف «ءادعألا نم رذحلاب ذخألاو «ةرودقملا

 ناكملاو نامَّزلا بسحب «ءادعألل ةّرقلا ّنِم عاطتسملاب دادعتسالا :نيلصألا

 مهكلاسمو مهقرطو مهعادخو ءادعألا ركَم ْنِم رذ ا لایعتساو «لاخاو

 لک كلذب هللا رمأ ایک لا ىلع لّكَوَّتلا عم مهرورش نم يّفوَّتلاو

 ذخأو هيلع لُكوّتلا عم «ءادعألا هيلإ حنج اذإ ملّسلا ىلإ هللا بدن دقو

 .نورغاص ْمُهَو دي ْنَع ةيزجلا اوطعي یّتح باتكلا لهأ لاتقب رم اى دا

 «ىرسألا ىلع ملا نيب رخ يلاولا ٌمث قدعلا يف ِناَّنإلا دنع رْسَألاِب رمأو
 .مهقر وأ «مهلتق وأ «ملسم ريسأ وأ «لامب مهئادف وأ

 :ماسقآ ةثالث ةّيِعرّشلا لاومألا ركذو

 .ةيناثلا فانصألل الأ مّدقتو :ةاكّزلا لاومأ -

 سرف ىلع سرافلل ؛مهنيب اهساخآ ةعبرأ مسقت نيمناغلل :ةمينغلاو -

E 



 رخآلا سُمُ او ٌمُهَس لجارللو ِناَهَس ِنیجَح سرف ىلعو «مهسآ ةثالث برع

 لوُسللو مسح وب فو یک نت مشق ام اومکعاو :ہللا مهرس نیذلا ءالؤهل لعجي

 ٤١[. :لافنألا] 4 ليلا او نکلا ویلو قر قلا یدل و

 لوهجلا لاومألاو «سمخلا سخو جارظاو ةيزجلاك ِءْيَملا لاومأو

 هاهلک حلاصملا نرکی ؛باکر الو لیخب هیلع توملسلا ترنم

 .ٌمهألاف ٌمهألاب اهنم أدبيو

 .ملعأ هللاو لاو باتكلا يف ٌةريثك هتاقّلعتمو داهجلا ماكحأو

- ۱۷۲۰ 



 تالماعملاو عويبلا ماكحأ

 لاو (۱ : ةلاتلا < دوشملاب اوفوآ اَوُنَماَء حبذا ابا :ىلاعت هللا لاق

 کک روق اولکسآتا اونما.تیرگآ اهن ۲ ۲۷۰ : ل07 4 ارا محو عسل

 ىرلاوْه ۲۹[۰ : ةثكتلا] 4 مکس ضار نع هر ترک الِإ لوبا مت

 اوست ہک انماء لا ایی ء[۲۹ : ل91 4 اک یش لا فا مکک ا

 ورک لل کی اإ ارم نیلا اا ۲۱۳۰ : تاظتل) نعم مک اتنا

 اإ © رکعت ن کری کید میم اردو و لِ أوعْساَئوَعْمْجْلا وب نم
 ال امر .[ ةکااکظ] 4 هل لشق نم اكتبو ضرذلآ يفور نام واصلا تي 0 رشد فا 27 سک وهم ےک جم كہ ۳ ع ع ع ۳.
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 خیال أوما تر یا تیالا [۳۷ : دظقنلا] 4و کو نع عیب الو رحتي مھل رم رےہ

 باصات رت اناا ء[۹ : ةففلإلا] 4 ها ر کز نع مشکزآ هلو لوم
 ميد اإ انما تيدا یاو ء[۹۰ : ذقاتلل] 4 هویج نیلا نی ثب لات ورک عمرم

 ام تی نم اوت ین | 21 4 میلا :هلوق ىلإ یش لب کور

 .[ ۲۲۱۷ : ةقا] 4 کبک

 :تالماعلا ماکح رم ثك صوصُتلا هذه نم دافتسی

 ام الا «تالماعلاو عویبلا عيمج ةَّحص لصألا َّنأ ىلع تلد اہآ :اهنمف

۳ 



 صبا ةراجتو «ةرادإلا ةراجت «ةراجّتلا عاونأ عيمج تحابأو عراشلا هانثتسا

 لکو «نويّدلا ةراجتو ؛تاراجالا ةراجتو ءاهمساومو اهصرف علّسلاِب راظتنالاو

 .ةراجّتلا مسا يف لخد ام

 هللا نل ؛لعفو ٍلوق ْنِه اهيلع لد اب دقعنت دوقعلا عيمج َّنأ :اهنمو

 ةلماعمو ٌةراجتو اًعيب سنا هّدع الكف ةصوصخ اًظافلأ اه دّدحي مو اهحابأ

 .تاللماعملا هب تدقعتا

 ام ال :تالماعملا لك يف طورشلاو دوقعلا عيمجب ءافولا بوجو :اهنمو

 لعج ام وأ ءالالح مرت وأ ءاّمارح لمت يتلا طورّشلاو دوقعلاک عِراّشلا هاتثتسا

 رايخ ءانثتسا ىلع نادقاعتملا تا ام وأ هوحنو بيع وأ سلجم رايخ عراسلا هل

 .اهوحنو تالاكولا دوقعك مزال ريغ لصألا يف ناك ام وأ «هريغ وأ طرش

 نع هتل اذإ مومذم ريغ اهب لغتشلاف اهتحابإ عم تالماعلا نأ :اهنمو
 ةمومذم يهف كلذ نع تَه ناف ءاهوحنو ٍالص ْنِم بجاولا هللا ٍرْكِذ

 سئاغابعباضر

 كلذب يتأي نأب .تالماعلا لک يف نيلماعتملا نم يضا علا طارتشا :اهنمو

 امهدحأ عنتما نإف ؛:ةحيحص ةلماعلا نكت مل ٌّقح ريغب امهدحأ هركأ ناف ءاّرايتخا

 .ةحيحص ةلماعملا تناك بجاولا ىلع هركأو هيلع بجو ا

 وأ «هملعي مل اًبیعم یرتشا نم َّنأ يضارلا طارتشا نم دافتسُي هنأ :اهنمو

 م هنوكل ؛رايخلا هل نأ كلذ وحن وأ رارتغا وأ «بلج يفلت وأ «شّج نی

 .ربتعملا ىضّرلا لصحي

۱۷۲۰ 



 ناو ہدقعلل ٌدسفم هلو :تامّرحلا مظعأ نم هعاونأ عيمجب ابّرلاَّنأ :اهنمو

 .هلوسرو هللا يضرب ال ام ىلع ايضارتي نأ امف سیل ہل ؛نادقاعتلا هب ىضارت

 ءالضافتم هسنج ْنِم ليكمب الیکم عيبي نأب :لضفلا ابر :ةثالث ابّرلا عاونأو

 هسنجب يا عیب يف طرّش عراُشلا ناف الضافتم هسنج ْنِم نوزومب اًنوزوم وأ

 .قّرمَتلا لبق ضبقلاو ہردقلا يف لثاَّنلا :نْيَط رم اًئوزوم وأ أيكم ناك اذإ

 ريغ نم ولو «نوزوملاب نوزولل وأ «ليكم اب ليكملا عيبي نأ :ةئيسّنلا ابرو

 اول لإ :هلوقب هللا هركذ ام هعاونأ شو ,نیضوعلا ضبق لبق اقٌرفتیو «هسنج

 هبلقي ٌمث هيلع نيّدلا لحي نأ كلذو ۰۲۱۳۰ : كلذغلا] 4 ةَفَحَصصُب اشک ايزل

 ةحلصم الو «ةعفنم ريغ نم هما يف ام فعاضتيف «لجأ ىلإ ىرخأ ةعيبب هيلع

 ةلماعلا هذه الماعت ءاوسو «نیّدلا بحاص ْنِم ٌّمْلُظ كلذو لماعلا ىلع دوعت

 لیس لکف ههوضقم ری دم ررر لیلا یھ ایلخالق یآ ها رم
 ؛ةذفان ريغ ةلطاب اہگإف تامرحلا لالحتسا وأ تابجاولا طاقسإ ل اهم لّسوتی

 .اهانعم دصقي ال يتلا ظافلألاب ةربع ال دصاقلاو يناملا يف ةربعلا َّنأل

 عفن ّيأ اًعفن كلذ ةلباقم يف طرتشيو اًئيش هضرقي نأف ضرقلا ابر اًمأو

 «ناسحإلاو ضرقلا عوضوم ْنِم هجرخأ يذلا وه طلا اذهف «نوكي

 لجأ ىلإ مهاردب مهارد هتقيقح تراصف ؛تالماعلا عوضوم يقف هلخدأو

 .حبرلا وه طورشملا عفّلا كلذو- الثم -

 .تالماعمو تابلاغم :ناعون هّلإف رسیلا اًمأو

 .«عَّتلا كلذ حبّرلاو مهاردب مهارد راصف» :لوالا ةخَلا يف )١(

- ۱۷۲ - 



 غاونآ وهو ءرسيملا نم يهف ةلاهجو ٌرّرَغو رطح اهيف ةلماعملا تناك ىتمف
 وأ ءاهريداقم وأ ءاہتافص وأ ءاہنایعآ تالوهجملا عيبو قبآلا عيب :لثم ؛ةريثك

 يف طرشي وأ «مولعملا نم لوهجملا ءاثنتسا وأ «تاسمالملا وأ «تاذبانملا عيب

 ةحلصم اینک تاكراشملا وأ «ةبراضملا وأ «ةسراغملا وأ ءةاقاسملا وأ ءةعرازملا

 ینبم نأ كلذو ءارطاح امهنم لک نوكيف ہرخآلا رخآللو «تانيعملا دحأ

 فالخ ٌطرشف «مّرْفَلاو مَتْفَلا يف نیلماعتلا ءاوتساو «لدعلا ىلع تاکراشلا

 .ةريثك دسافم كلذ يفو ءرطخو يم كلذ

 ىلإ ةلماعملا عجريو ہللا ىلإ بوتي نأ هيلعف ؛ةمّرحم ةلماعم لماع نمو

 اهوحنو شغو ريرغتو رسيمو ابر نم اهيف ام ضفريو ہللا هحابأ يذّلا لدعلا

 .ةّيعرّشلا ريذاحملا نم

 هللا ناف ءاهدئاوف رثكأو تالماعلا ماكحأل اهعمجأ اف نیلا ةيآ اأو

 ةباتكلاب اهريرحت ىلإو تالماعلا يف اهماظنو مهلاومأ ظفح ىلإ ہدابع دشرأ
 ةياغ اهرّسيو اهكولس ىلإ ةشرأو ٌقرَّطلا کدو «قئاثولاب اهطبضو دوهّشلاو
 نم يهو لدعلا ةياغب رمأو «نيبناجلا نم اهيف ملظو ٍرَّرض لک یفنو «ريسبتلا

 ثيح «مهايندو مهنید حالصب رشبلل لّمكت دق مالسإلا نيد َّنأ ىلع نيهاربلا

 ابي ظفحت ىلا قرطلا نيو هكا ةلماعم لك كو ةعفان ةلماعم ل کوا

 .قوقحلاو تالماعلا طبضتو

 نمُتلا ملسي نأب ؛مّلَس نيد تناك ءاوس اهّلك نويّدلا زاوج :اهدناوف نمف

 اًرضاح اًئيش يرتشي نأك اًقلطم اید وأ ءىّمسم لجأ ىلإ اُلَّجْوم نمثملا نوكيو
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 اذهو هيلع مهّرقأو نينمؤملل هبسن هللا َّنأل ؛یمسم لجأ ىلإ ہتگذ يف نمئب
 .حابملا ةيصاخ

 .لجألاو نمّلاو عیبلاب ملعلا طارتشا :اهنمو

 مو ۲۲۸۲ : لا] 4 یکم لكك لا :هلوق يف هب حّرصمف :لجالا ام

 وه يذلا لجألاب ملعلا طرش اذإ هّلِإ ىلإ یا باب نمف نمثملاو نما ملع
 .ىرحأو ىلوأ باب ْنِم لصألاف «هعرف

 يف ةباتکلا كرت يف ةصخُرلاو ةلَّجؤملا نویڈلا ةباتكب رمألا :اهنمو

 يف ةرورضلاو ةجاحلا وهو «ةرهاظ كلذ يف ةمكحلاو «ةرضاحلا تالماعملا

 .ةرّركتملا ةرضاحلا يف ةّقشملاو ءةلَّجؤملا

 يهو «ةلّجؤم وأ ةرضاح اھّلک تالماعلا ین داهشإلا ىلإ داشرالا :اهنمو

 .اهعسوأو اهعفنأو قئاثولا مظعأ

 دوھُشلا نم نيتأرماو لجر وأ نيلجر داهشإب :اهيف نوكي ام ىلعأب رمأ دقو

 َّنأ ؛لجّرلا ماقم موقت ال ةدحاولا ةأرملا نوک يف ةمكحلا نّيَبو ءساّنلا نيب نيّيضرملا

 ةمکح ا نيو ہددعلا ةدايزب صقتلا اذه ربج اذهلف ةأرملا نم ىوقأ لجّرلا ةركاذ

 .[۲۸۲ : زکیا] 4 کل هات نا :هلوقب كلذ يف

 وأ لّمحّتلل اوعد اذإ اوبأي ال نأو «ةداهّشلل اوداقنی نأ دوهّشلا رمآ :اهنمو

 ريخلا نم هيف الو «تاعزانملا كفو «ملسملا حب مايقلا ّنِم كلذ يف امل ءادألل

 .ىلاعت هللا دنع رجألاو

 مايقلاو هللا هجو اهئادأو ةداهّشلل هلُّمحتب دصقی نأ دهاّشلل يغبني اذغو

 - ۱۷۵ ے



 ْنَع رجّزلا ةياغ رجَرو ۲ : تالتفا] 4 ھی ہد كا :ىلاعت هلوقل بجاولاب

 نامتك :بونذلا رئابك ْنِم امهالكف ءروُرلا ةداهش ىلوأ باب نمو ةداهّشلا نامتک
 ۔امھیلک نيلماعتملل ملظو هللا قح يف ملظ هّلِإف ؛لطابلاب ةداهّشلاو «ةداهّشلا

 قلا ٍةداهَّشلا َمتاكو هل روژلا دهاش ناف: لا اًمأو ءرهاظف مولظملا اأ

 .ناودعلاو ملا ىلع هناعأ دق هيلع

 عيمج يف ةلوبقم نيتأرملاو لجّرلاو نيلجّرلا ةداهش َّنأ لیلد اهيفو

 ىلعأ ركذ نإ هللا ال ؛اهريغ لوبقل ٌيفن كلذ يف سيلو «لاومألاو تالماعملا

 تبث دقف كلذ نم ٌمعأ مكاحلا هب مكحي امو «قوقحلا اہب ظفحي يتلا تالاحلا

 ."ٌقحلا بحاص نيميو دحاولا دهاّشلاب یضق #4 هلأ

 :لاق ثيح 48 لا كلذكو ءلجّرلا ماقم نيتأرملا ماقأ هللا نأ :اهنمو

 نوکی نأ هاضتقمو «كلذ قلطأو "!(ٍلجّرلا ةَداَهَش فشن وألا ةداهش سیل»

 .لاوحألا لک يف

 بجي صوصلا هيلع تلد امو «ةريثك تالیصفت انه ملعلا لهألو

 :لوق لک لع هميدقت

 :ىلاعت هلوقل ؛ةحيحص هتداهش َّنأ ءاهركذ ٌمث هتداهش يسن ْنَم َّنأ :اهنمو

 ۲۸٢[. : لئ 4 رک اعم دعوا هل نا

 هلآ ىلع لدي [۲۸۲ : ةهلا] « لنصلاب ناك مکتب بیلو :هلوقو

 .(يذمرتلا حیحصا يف ينابلألا هححصو «(۲۳۹۸) هجام نباو 4۱۳۵۵ :مقر) يذمرتلا هجرخأ (۱)

 .(۷۹ :مقر) ملسمو 0۳۰6 :مقر) يراخبلا هجرخأ (۲)

- ۱۷۲ 



 «لدعلا قيرطل اگلاس «لدعلاب اًلاع «تافصلا لماك بتاكلا نوكي نأ يغبني

 ةبحص وأ ةبارقل نیلماعتلا دخآ عم لیمی نآ هل ل ال آو سلا دنعاربتعم

 .لدعلا فالخ هّلإف ؛امهوحن وأ

 دنع اقم هنوكو كيعلا لع هللا ةمعت نم ةباتكلا ةفرعم نأ :اهنمو

 مايقلاو اهئاضقب هيلع هللا نمو ؛مهتاجاح هل هّجوتتو «مهدنع اًيضرم «ساتلا

 بأي :لاق اذهو كلذ ىلع هللا ركشي نأ هيلعو «ةمعتلا هيلع متت اذهبف ءاهب

 .[۲۸۲ : کلا 4 لا مل امك ہک نآ گن

 يذلا حلا بتكي هّلأل ؛[۲۸۷ : ةقنل] 4 لا هل یر لإ لوم :هلوقو

 ال هاو «قوقحلا اهب تبثت يلا قرطلا مظعأ نی رارقالا َّنأ اذه ينو ءب ڑُ

 لبقي ال هن اًنايسن وأ اًطلغ یعدا وأ كلذ دعب رکنآ من َرقأ ول هاو ؛ٌرقَآ نمل رذع

 .لبقت ال ةدّرجم ىَّوْعَد كلذ عافترا هاوعدف هفارتعاب تبث حلا َّنأل ؛هنم

 وعض شنا هيلع ْنَم هب فرتعي ىٌح قحا هل ْنَم هالمأ ام بتكي ال هنأ اذه یفو

 .اًريتعم اًفارتعا

 الو ةحلصملا فرعي ال :يأ ء[۲۸۲ : ةقب] 4 اهیفس قلا ولع یر نکن

 «نونجملا ىلوأ باب نمو ؛اّریغص :يأ ء[۲۸۲ : 1 4 اًميِعَصْوَأ# ةلماعملا نسحي

 هيلو لی ىثنألا ءابح وأ سرخ [۲۸۲ : ةکللا] 4 وه ی نآ ٌيَِتَسَي آوا

 بوني مهّیو َّنأو نیرصاقلا ىلع ةيالولا تابثإ اهیف ۲۸۲ :ةهتلا] بل ڈس

 اودارأو عناولا مهنع تلاز ول نأ هيلع بّترتیو «تارارقإلاو تاف ّرصّتلا يف مہہانم

 .مهماقم ماق هنوكل كلذ مهل سيلف ةي ريغب هوما وأ مهّیلو تافٌرصت ءاغلإ

- ۱۷۷۰ 



 5 ؛مهنافّرصتب الو نونجلاو هيفّسلاو ربخصلا رارقاب ةربع ال هلأ هيفو

 هيفف مهیلول كلذ لعج لب «ًءالمإ الو ةلماعم الو اًرارقإ انه مه لعمي مل هللا

 ىلع تارارقالاو تاعُرَّتلاو تافّدِصّتلا نم مهعنمو «مهيلع رجحلا تابثإ

 نكمي مل ثيح «ةعيرّشلا نساحم ْنِم اذهو .مهتحلصم نيع كلذو «مهلاومأ

 لت لامع هلوق اشیا هيلع لديو «مهیلع رش فوخ مشاومآ نم نيرصاقلا

 .[ 0 : ا7 4 هک امج ینا کک ومآ اھل توت

 ّرقأ اذإ لیکولا ناو هقلاکولا تابثإ هيف «ةرفخلا ةأرملا نع ةبايلا تابثإو

 .لوبقم هرارقإف ؛هیف لّكو امیف
 كلذكو «كلذ مر ءالمإلا نسح ةفرعم يغبني هلأ ىلع لیلد هيفو

 كلذ َّنِإف ءاهيف ساَّنلا حالطصا ةفرعمو قتاثولا هاف له اّضوصخ ةباتكلا

 .دوصقلا اذه ىلع نوعلا معن

 ا امن هوبشکت نآاَوثکَتاَلَوط :لاقف ریبکلاو ريخَّصلا ةباتك ىلع تح مث

 تالماعملا يف قتيقدتلا َّنأ اذه ينف ء[۲۸۲ :ةهلا] لمَ لإ ربك

 ريرحتو قيقدّتلاف «ةلهاسملا ىلع رومألا ءانبو لام إلا َنِم ىلوأ تابساحلاو

 نيرمألا نیب زيبمّثلاو ءرخآ لحم هل ناسحالاو فورعملا بابو «لح اه ةلماعملا
 ملعت یّح عقوملا كلذ هل نوكي ال ناسحالا َّنأ بلاغلا لب «ةريبك ةّيهأ هل

 .نيلماعتملا نيب ءاوس ىلع رومألا

 تاداشرإلا هذه ىلع ةترت ا ةميظعلا حلاصملاو مگا - یلاعت - نب مث

 لدعلا كولسل برقأ :يآ ء[۲۸۲ : ةما] 4 ها دن طس مک لکا :لاقف ةّينآرقلا

- ۱۷۸ 



 ءا اهرکذتو اهدیأتو ةباتكلا ىلع اھاَنلال اه تبثأ :يأ «ةداهّشلل موقأو

 ضعب بيرتسي الو «ةلماعملا يف كسلا كلذب لوزي :يأ ء4 اور قتكوج

 NEE e قشم

 نیلماعتلا نو جی ها وا اهضعب و لع لئ هیفو
 .بیّرلا لوزیو ةلماعلا مودت اذبمو ءاهيف ءاَرْما ال ةحيرص ةلماعلا نوکت نأ

 : يأ ء[۲۸۳ : ةقبلا] 4 کتا نیشژا یادول کسب مک شعب نم ناک :لاقو

 هنمأ نم دحاو لک ىلع نکلو «ةداهش الو ةباتكب اوقّتوتي ل اذإ جرح الو

 هيلع اًبجاو نوكيف «هب قثو يذلا هاخأ ركشيو هتنامآ يّدؤي نأ هب قثوو هبحاص

 كاخأ َّنأ ةهج نمو «لاح لک يف اهبوجوو هللا ىوقت موزل ةهج نم :نيتهج ْنِم

 ناسحالا لباقت نأ كيلعف «افورعم كعم لعف دقف كنمأو كب قثو اذإ

 يف اًفورعم كعم لمع نم ناو «هانعم يف ام لک ىلع هيبنت اذه قو ءناسحإلاب

 نط :هلوق يف َّنأ مک هلمع لثمب هتلباقمو هعم ءافولا ال ہؤازج اف ةلماعملا

 َّنأ ءاهيلإ ساّنلا جاتحي ةمعنب هللا هّصخ نم َّنأ ىلع هيبنت 4 أ مع امَكم بلک

 ةّدضم ال وهو ءاهيلإ اوجاتحا اذإ ساّنلل اهذبي نأ ةمعنلا هذه ىلع هللا هركش نم

 .مرغي الو منغيف هيلع

 ؛هيلإ ةجاحلا دنع رفّسلا يف اًصوصخو «نهّرلا ةقيثو ةّيعورشم :اهنمو

 اذإ نيّدلاب ةقيثو نوكي نأ نهّرلا رم دوصقلا َّنأو ءدهاَّسلا وأ بتاكلا دقفل

 مّدق هريغ ءامرغ هل ناك اذإ هنأ وهو ہرخآ دوصقم هلو «نیّلاب عيب ءافولا رّذعت

 .مهيلع هب نهّرلا بحاص
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 ليلد ةيآلا يف سيلو ءاًضوبقم نوكي نأ نهّرلا تالاح لمكأ َّنأ هيفو

 موھفم لب «تالاحلا ىلعأ ركذ الإ هللا نال ءضبق اذإ ابهر نوكي ال هنأ ىلع

 موج يلا دلال :هلوق

 ريثكلا نی ةقثوت لقا ملل يف يذّلا وأ لیلقلا ءیٌقلا نأ مك «ةضوبقملا نم ةقثوت

 .نیحلا نم و

 «نيلماعتملل امه ناّراضي وأ ديهَّشلاو بتاکلا ةّراضم نع يللا :اهنمو

 .ةلوهسو قافرإ هيف يذلا قیرطلا كولس امھنم لك ىلعف
 يذلا نحلل يلمملاك ىفخت ًۃنایخ هنم یش ْنَم دهاعت یلاعت هلأ :اهنمو

 ىوقّتلا موزل ىلع تاب هتّمذو هتنامأب لماعلا قثو يذّلا نّمؤملاو «هيلع

 .هب ةن ال سا نوكل هيخأ ٌقح ةياعرب هريكذتو
 ۰۲۷۲ : 5غ1 4 دیور وہ أَنأَو ريعَب لح هوب اج لوا :ىلاعت هلوق

 اب ةلاعجلا ريدقت زوجي هَّنأو «ةلاعتلاو نایضلاو ةلاّمَكلا ةكص ىلع اهب لدتشا

 .هوحنو ريعبلا ٍلْمِحك هملع براقتي

 هب لدتسا ء[۸٦ : ةئكتلا] 4 اهیهآ یا کتک و نأ کمی هد :هلوقو

 يذلا اهلهأ ىلإ اهئادأو اهلثم ززج يف اهظفح بوجوو تانامالا توبث ىلع
 هلوق لوبقم نمتؤم لک نو داع هلام ظفحب نمو هليكو ىلإ وأ ناسنالا نمتتا
 نم هدي تحت ام ىلع هلوق لوبقم ناسنالا َّنأو ءطيرفتلا مدعو فلّتلا يف

 .نيمأّتلا یضتقم اذه َّنأل ؛تانامألا

 هيف [ اکلاڈ2] 418) لا فول ترس نم رخ کی :هلوقو

- ۱۸۱ 



 ةراجإب هتلماع ْنَم ريخ َّنَأو «ةحابملا عفانلا لك يف اهزاوجو ةراجإلا ةّيعورشم

 نم دوصقملا لمعلل ةءافكلا يه ينل ةّوقلا :نيفصولا عج ْنَم اهريغ وأ

 .امهادحإ وأ نيِتفَّصلا دقف ال صفا ناف ةنامألاو ناسنإلا

 4 یا ني ارخيصأت» ۱۲۸ : ک1 4 يح خلشلاو :ىلاعت هلوق
 رارقإلا دنع ءاوسو ءاهريغو ةّيلاملا قوقحلا عیج يف ماع اذهو ۲۱۰ : تل1

 مّرح وأ اًمارح ّلحأ اًحلص الا سلا نيب هب رومأمو زئاج حلّصلاف «راكنإلا وأ

 قوقح یّتح قوقحلا عيمج نع حلّصلا زاوج يضتقي كلذ مومعو ءالالح

 لاح هضعبب لّجؤملا نع حلّصلا زاوج يضتقيو ءاھریغو ةعفّشلاو رايخلا

 .راوجلاب ةقّلعتملا قوقحلا يف ناريجلا نیب حلصلاو

 نيكاسملاو ناريجلاو نيبرقألاو نيدلاولا ىلإ ناسحإلاب ىلاعت رمأ دقو

 صاخشألا فالتخاب فلتخيو «ٌلعفلاو يوقلا ناسحالا كلذ لمشيف «مهريغو

 .لاوحألا عيمجو تاقوألاو

 [۱5۲ : ج] 4 ٌنَسََك یه یاب الا يبل لام ابرق الو» :یلاعت هلوقو

 اذإف هغولب دنع هرابتخاب رمأ دقو «هلام ریبدت ناسحإو ميتيلا ىلع ةيالولا اهیف

 .هّلام هل عقد ؛فیرصتلاو فرصت هتفرعمو هلام ظفح وهو هَدْشُر َمِلَع

 لا اَ 7 نإ ثیملا یکتا رح )کیک تیک ل :للاعت هلوق
 تايآب ةثرولل ةّيصولا تخسُن [۱۸۰ : ة#4] 4 *”ٍفوُرََمْلاي فالو نت

 .تاريخلاو بلا قرط ْنِم اهوحنو براقألا نم مهريغ يف تيقبو «ثاريملا

 ةيراعلاو ضرقلا ىلع كلذكو ءاياصولاو تابهلاو فوقولا ىلع ّلَدَتْسُيو

- ۱۸۱ - 



 ناسحإلاب ىلاعت هرمأ مومعب «عفانملا يف وأ نايعألا يف تاعُررَّتلا نم اهوحنو

 .مهباوثو مهلئاضف نايبو «نينسحملا ىلع هئانثو

 َّنأ ملعي نأ يغبني نكلو «ناسحالا يف ةلخاد اهلك تاروکذلا هذهف

 كرتف لاو ءاڑوجو اًلظ نّمضتي مل اذإ اًيقيقح اًناسحإ نوكي الإ ناسحإلا
 وأ «نيد ْنِم بجاو كرت نّمضتي هعّربت نوكي نأ لثم ناسحإلا وه ناسحإلا

 .زوج ال اذهف هتّراضم 1 ال نمب رارضإ وأ ثراو ةّراضم

 نّمؤملا َّنأ ىلع لدي ٩۱[ :ةبوتلا] 4ٍلیب نی َنيِسْحُلا َلَع ام :هلوقو

 يف نمتؤم لک لوق لبقي امک «ةنامألا در يف لوبقم هلوق َّنأ لْعُج ريغب ناك اذإ

 .طيرفّتلا مدعو فلّتلا ىوعد

 4 وع منا عیب حلال تل وأ امج صو نم اعم :لاعت هلوقو

 يف هدعب ْنَم ةحيصنو «هتّیصو يف يدتعلا هيبنت ىلإ ٌداشرإ اهیف [۱۸۲ : #]

 .ةرئاج تناك اذإ هتّيصو لیدعت

 نيج وَ مدح حاکی هدب أوما نا ایی :لاعت هلوقو
 هاو ةعورشم ةّيصولا َّنأ :اهيف «تايآلا رخآ ىلإ ٠١[ : ةللاثلل] 4 دیو

 تلبق راک الإ رضتحملا رضحي مل ناف «نیملسلا نم نينثا ةداهش اهيف يفكي
 ام ةالّصلا دعب افلح ةنايخ |مهنم فيخ ناف «ةرورّضلل مهنم نينثا ةداهش اهيف
 فلح «كلذ ىلع داوُسلا تماق نأب |مهنم ةنايخ ىلع لا ناو ءاتك امو اًناخ

 امو ایهتداهش ْنِم قحأ انتداهش أو دیهتنابخ ىلع تیلا ءايلوأ ْنِم نانثا
 .لاملا نامرغي مث ءانيدتعا

 - ۱۸۲ ے



 ثيراوملا ماكحأ

 ات رم مج

 ىلإ 4 كل كح لئی رک دل مکس دلو هلأ هکیصوب :ىلاعت هللا لاق
 .ةروسلا رخآ يف يتلا ةيآلاو «[ ۱۱: لا 405) ام یکعاک لک اه :هلوق

 ثاريم ركذف هاّمات الیصفت ثيراوملا ماكحأ تايآلا هذه يف هللا لصف دقل

 روکڈلا كلذك «نينبلا دالوأو ثانإلاو روكلا بلَصلا دالوأ مهو ہدالوألا

 ةجرد يف ثانإو روكذ مهنم عمتجا اذإ ِمََّنأ ركذف «تانبلا دالوأ نود ثانإلاو

 ال َةَبَصَع نونوكي لاحلا هذه يف مہئأو «نييثنألا ظح لثم ركّدللف ؛ةدحاو

 ء«سدّسلا دحاو لکل ءطقف نيدلاولا ىوس اًئيش ةبارقلا ملا مهعم ٌقحتسي

 يتلا ةدحاوللف ؛اَّنانإ اوناك اذإو ءاَصّلخ اًروكذ دالوألا ناك اذإ ىلوأ باب نمو

 ةدحاولا تناك ناف ءناثلثلا رثكأف نیتلو «فصْنلا دحأ اهتجرد يف اهعم سيل

 فصنلا ةيلاعللف «نبا تانب وأ تنب اهعمو بلّصلا تنبك ةيلاعلا ةجرّدلا يف

 .نبالا تانبل نیا ةلمكت سدشلا ىقبيو

 .سدّسلا امھنم دحاو لکل دالوألا عم نيوبألا ثاريم ركذو

 تانبلا عم وأ روكذلا دالوألا عم بألا كلذكو ءهيلع ديزت الف ٌمألا انآ

 بألا هذخأ ًنهضورف تانبلا ذخأ دعب میش يقب ناف .ضورفلا تقرغتسا اذإ

 َضِئاَرفلا اوُق ا۸ :(حيحّصلا» يف يذلا سابع نبا ثيدح يف 4 هلوقل اًبيصعت
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 ما ناك ناف ءنییَعَألا نم ىلوأ وهو "ارد جر وألف يقب ایگ هلْ

 لث مالل يقابلاو ہہضرف نيجوّزلا ٌدحأ ذخأ نيجوّزلا ُذحأ مھعمو بو

 .سدّسلا ِهّمألف ؛ةوخأ تّیملل ناك ناف يقابلا بأللو

 يف الا «قافّثالاب ضئارفلا ماكحأ عیج يف بألا ٌدكح هّمكح ٌذجلاو

 لالا ثلث دا عمو «يقابلا ثلث بألا عم ملل ناف ؛نيتروكذملا نيتيرمعلا

 با عم مهئّرو ْنَم مهنمف اوفلتخا ءاملعلا دف ريغل ةوخالا عم لاو هلك
 ةباحّصلا ّنِم هقفاو نمو هتل تباث نب ديزك ةفورعم ٍةريثك ليصافت ىلع

 نم هقفاو ْنَمو .هتنلف» ركب يبأ لوقك ؛ٌدجلاب مهطقسأ ْنَم مهنمو «ةّمئألاو

 .ةريثكلا ةّلدألا هحّجرت يذلا لوقلا وهو «ةّمئألاو ةباحّصلا

 اهل نكي مل اذإ «هتجوز تكرت ام فصن جوّرلل ناو نيِجوَّرلا ثاريم ركذو

 «هريغ نم وأ «هنم نبا وا بل دلو ٌدّدعتم وأ دحاو ىثنأ وأ ڑکذ دلو

 .همدع عم عبرلاو دلولا عم نما ةجوّرلل أو هروكذملا دلولا دوجوب عبرلاو

 يف الا مهثّروي ملف ؛ٌمألا نم ةوخألا ام :ةهج لک ْنِم ةوخإلا ثاريم ركذو

 الو ثانإ الو روكذ ال نبا دالوأ الو بلص دالوأ هل سيل تّیلا ناك اذإ :يأ ءةلالكلا

 .دحاو مهئانإو مهروكذ ثلثلا رثكأف نينثاللو سدسلا مهتم دحاوللف دج الو ءبأ

 ناك اذإ كلذكو «ةبَصَع مهنم روکدلاف ؛بال وأ هما ةوخألا اأو

 فصلا امل ثانالا نم ةدحاولاو هال طح لثم ركّذلل ناك ٌثانإ مهعم
 2 رب

 ناك تاوخأ وأ بأ نم ٌتخأ اهعمو ةقيقش تناك ناف «ناثلثلا رثكأف ناتنثلاو

 .(۱۲۱۵ :مقر) ملسم هجرخأ (۱)
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 .نيئلثلا ةلمكت سدّسلا بأل يتلو فصتلا ةقیقٌكلل

 اهمومعب لاس [vo : dN] ضع وأ مطعم را الواوا :هلوقو

 تانبلا الإ نبتوخإ عم تاوخألا هللا ٹڑوی مو «براقألا ةبصع عيمج ثرإ ىلع
 .تّیملل تاوخألاو

 ہَلاف ؛مہتاجرد تتوافت اهم مهدالوأو ماعألاو ةوخإلا دالوأ اًمأو

 .هتاوخأ نود ثاريملاب ركّذلا ٌصتخي

 هنأ تبث دقف مالا تمدع اذإ بآلا ةهج نم وأ ٌمألا ةهج نم ةّدجلا اّمأو

 .هيلع ديزت الو سدّسلا اه لعج 4#

 ىلاعت هرمآ مومع ْنِم غض ةباحصلا اهذخأف لوعلا لئاسم اّمأو

 .عضولا اذه ريغ يف كلذ طسب اك «عاطتسملا لدعلا وه لوعلاو «لدعلاب

 ةفلخ الك نوری ةئرولا ميج نأ لع لدی 4 27 :عضاوم ةع يف هلوقو
 .اهوحنو ةّيد نم هتوم دعب هل بجي ام یّتح «قوقحلاو نویڈلاو نايعألا نم مهم

 ةّيعرَّشلا ةدعاقلا نال ؛لوعلا ذخأم نم اًضيأ ذخؤیف :درلا ثاريم اّمأو

 همهصصح بسحب نيكرتشملا نیب اهصقن وأ اہتدایز ةكرتشلا لاومألا نأ

 .كلذ دارفأ عرف د لاو ٌلوعلاو

 هاو :ىلاعت هلوق نم ٌدوخأم ماحرألا يوذ ثاريم كلذكو

 نوكي تابصعلاو ضورفلا لهأ مدع دنعف [۷۵ : كلكتثلا] ہوم قرض

 باحصأب نيلدم اوناک ثيحف مهثرا ةفص اٌمأَو ءمهريغ نم ىلوأ ماحرألا ووذ
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 ءاستلاب ةقّلعتملا ماكحألا

 لاجّرلاب ءاسّنلا ماكحأ جازتمال هباتك يف هللا اهركذ اًدج ةريثك يهو

 .تاقّلعّتلاو اهنيب قوقحلا ةرثكو

 :ةيجوّرلا قوقحو ةرشعلا نم كلذ عباوتو قادّصلاو حاكّتلا ماكحأ ٦

 قم ہلا و کل باط مست :لاقو تايآ ةَّدع يف حاکللاب هللا رمأ دق
 02۳ و ع قو صرف او د ع تیر ےس یار عدو یم یک وے ا ور ا
 هامون هو( اووعت ال قدا کلک كدب تکلمامزآ هدفا فخ ناک میز تلف

 ںیہ ہر
 نو« ا21 42 گیتی ول اس هنگ ن کل تا ناک غ نو

 اٹیک هنأ وداق اراطتق نه دامن ءو چور کراگکت جور ادبی مت درا ع مچ سم سس ب لإ سا حر حس ےس ےہ ےک م حر موق <
 هم ول ړو

 ںیتب لإ مٹ ست ین دعو وات تیک © امي اموات َهَمودْحَأَكَ

 امت نآ» :لاقو هک ةئتلاذ] 4© اضيع اشگیی منم تدَعاو

 نأ ىلع نّيْذَم بحاص ةنبال ىسوم جّوزت ةّصق ركذو (۲6 : ةثكتلا] 4 ملم

 نآ ست نمونه ناف ِفورعملاپ هور شاڪو# :لاقو جج رشع وأ نامث هرجأي

 یزلا لی یوا « ال2 42 اخ اک دی هلآ لمَ ایس اوهرکت

 .ةيآلا [۲۲۸ : طقبا] فوت

 بسحب اًباحتسا وأ اًبوجو جوراب رمألا ىلع تايآلا هذه تّلدف

 ٌتاظِفنَح ثکیق تحولات لكلا ءاسّنلا مت ىلع ٌتحو «لاوحألا
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 منو ايي : عب را خَكْنُش :#4 لاقو ء[٣۴ : 2911 4 ا فح اسب پی

 اهجوز اهعفنل كلذو "كيوب تَرَ نیل باب رَمْظاَف ءاهنيدو اهیمعو
 ةيبرتو ةلئاعلل اهعفنو اهریبدت نسحو هلامو اهسفن اهظفحو «هايندو هنيد يف

 .ةينيد ةيبرت دالوألا

 كلمب ءاش ام ءامإلا ّنمو ءرئارحلا َّنِم عبرأ ىلإ جوزتی نأ لجّرلل حابأو
 ملا نم ترا هع ةدحاو لع راصتقالا لع حو ؛نیمیل

 لاومألاو ريثكلاو لیلقلاب حلصي رهلا َّنأو َنيِتاَكُدَص ءاسّنلا ءاتيإب رّمأو

 اهحاكن يف بغر نإ هو ءاهملظي ال نأ اهبلو وه ةميتي ہدنع ْنَمرتأو «عفانملاو

 اهلضعی ال نآ اهنع تشو مو «هقحتست ع هصقنب الف اهرهم قاخ طسقب نآ

 ناف ءاهقادص ْنِم ىطعُي یّتح وأ هافام ْنِم اًثيش هيطعت یتح جاوّرلا اهعنمیو

 اذإ ةأرملا ناو «هتانبل دهتجي اك اهتحلصم يف دهتجي نأ هيلع نّيعتي لب «ملظ اذه
 نكي مل نإ جرح الب هلكأ هلف ءاهقادص ْنِم ءيشب هل اهسفن تباطو ةديشر تناك

 دقف هضعبب وآ اهانآ اب هنم يدتفت تن اهلضع ناف دان هلضع برس كلذ

 قوتسا دقو هذخأي فيك هَّنأ كلذ يف ةمكحلا جج ءاًّیظع اقا ىتأ

 © نیلم اکی منم تعارف :ضعب ىلإ مهضعب ب ىضفأو ةعفنملا

 او يلا قوقحلا عيمجب مايقلل نّمضتملا جاوُرلا مازتلا وهو [۲۱ : ةيلال

 امل ضرف دقو «لوخدلا لبق قط اذإ قادّصلا فصنتي او «قادصلا اهؤافيإ

 يفف ءرخآلل نوكيف هفصن نع امهدحأ ىفع نإ الإ ضرف ام فصن اهلف هاّرهم

 ١555(. :مقر) ملسمو (۵۰۹۰ :مقر) يراخبلا هجرخأ (۱)
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 كلذكو لرغألاب هلك زانی هاو هقجو رال كلم قادّصلا نأ تايآلا هذه

 .هتقو ماتل توملاب

 ةبحّصلا ّنِم فورعلاب رخآلا رشاعُي نأ نيجوّرلا َّنِم لک ىلاعت رمأو

 الو ءرخآلا قسب ایهتم لک لطمي ال نأو «ىذألا فعو ماحب ةقئاللا ةليمجلا

 نكسملاو ةوسكلاو ةقفَتلا َّنأ فورعملاب ةرشاعملا يف لخديو «هلذبل هّركتي

 رسیل عبات هنو هدیدحتو هريدقت يف افلتخا اذإ فعلا ىلإ عجار كلذ عباوتو

 اتو قفس هر هر نمو وس نم ةعسوڈ قفل :ىلاعت لاق ؛هرسعو جوڑا

 .[۷ : قالظا] 4 اتا ام است هتل شک اتا

 یسعف ولا اههرك ولو تاجوّرلا ىلع ربَّصلا ىلع ّثحو هللا دشرأ دقو

 اهنم قزري وأ اهعابط لّدبتتو «ةّبحملاب ةهاركلا هللا لّدبي ريثك ريخ اهنم نوكي نأ
 .ةريثك حلاصم هلال اهيلوتو اهتبحصو اهتنراقم ْنِم هل نوكي وأ اًدالوأ

 ةرثك زاوج ىلع لدي [۲۰ : ةثكلا] 4 الا هدر :هلوقو
 تُم ٌنهلهسأ ءاسّنلا ريخف هريغ ينو هيف ةلوهسلا لوألا نا عم ءرهملا

 كيلع اغ سا لع ودعاة براقالا نم لاعت وح دقو

 «ةهج لک نم تاوخألاو «ةدالو اهیلع كل یٹنآ لک هو :تانبلاو «ةدالو

 وأ كيبأل تخأ ىثنأ لک هو :تاّعلاو هَّنْلَرَت ناو ةوخالا تانبو ٌنھتانبو

 امو ءكتاّذج دحال وأ كّمأل تخأ ىقنأ لک رهو :تالاخلاو ؛كدادجأ دحأل

 لاوخألا تانبو "تالا تانبو معلا تانبك ؛لالح براقألا نم هاوس

 .«مایعالا» :لصألا ین )١(
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 هتعضرلا ةهج ْنِم بسناب مرحي ام ريظن عاضّرلا َنِم مرحيو «تالاخلا تانبو
 رشتني الف ؛عضاّرلا لفّطلا ةهج نم اّمأو ءنبّللا هل يذلا اهجوز ةهج نمو

 .هتيرذ لعو هيلع ال عاضّرلا يف ميرحّتلا
 تاهّمأ هو «دقعلا دّرجمب ثالث اًعبرأ رهّصلا نم  ىلاعت  مّرحو

 لخد اذإ تاجوّرلا تانبو كئابآ لئالحو كدالوأ لئالحو «كتاجوز

 .بئابّرلا يف هيلع حانج الف اہب لخدي مل ناف نه

 ةأرملا نيب عمل ا َهَّنُّسلا تمّرحو «تاوخألا نيب عمجلا ىلاعت مّرحو

 لوألا مدع اذإ الإ رحلا ىلع ةكولمملا مرحو ءاھتلاخ نيبو اهنيبو ءاهتّمعو

 .ةملسم يهو تّنَعلا فاخو

 نم تانصحلا ال اهتمصعب كاسمإلاو ةرفاكلا حاكن ملسلا ىلع مّرحو

 رفاکلل ةملسملا حاكنإ مّرحو «یراصتلاو دوهيلا ّنِم باتكلا اوتوأ نيذّل

 هريغ اًجوز حکنت یّتح اتال اهقّلط ْنَمِو «بوتت یّتح ةيناّزلا حاكن مّرحو

 .اهتَّدع يضقنتو اهقّلطيو اهأطيو اًحيحص اًحاكن

 اہک نسب نأ نا دارآ نا يبل اہم تو نإ ٌةَممْؤُم مو :یلاعت هلوقو

 نینموملل سيل هنأ لع حیرص ٥٥[ : اناتل] 4 نریم نود نی كلل طمع

 یغل هیفن طرش اذ] هاو .كلذ دعب ضورفم وآ یگس رهمب الإ اوحکنی نا

 هيف ؟دقعلا ةَّحص عم لثلا رهم بجي وأ حاكتلا كلذ عم لطبي لهو ءطرّشلا

 لك عري ہار راهشلا حاکن میرح یلع لدي اشیآ اذهو یلعلا لهال نارا

 .ىرخألا عضب ةدحاو لک رهمو «هتيلوم رخ الا دحاو
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 ؛سيسملا لبق اهقلطي مث اًقادص امل ضرفي لو اهجّوزت ول نأ هللا ركذ دقو
 .هردق رتقلا ىلعو هردق عسوملا ىلع ةعتملا اهَّنأ

 لاق ایک «ةدكؤم ةَّنس اف ؛ةلأسملا هذه ريغ يف ةقّلطملا ةجوّرلا ةعتم اّمآو

 .[1 4١ : 87 4 نورعمل مکمل :یلاعت

 :هلوق لثم «عضاوم ةَّدع يف ءاستلا نأش يف ءايلوألا باطخ هللا ركذ دقو

 [۲۳۲ : ةهنا] 4 نهج نحكي نأ هول اف نهلمآ نم ولا من درو

 منو کرد :هلوق نأ امك یاکللا يف لولا رابتعا ىلع ليلد كلذو

 ةلمج ْنِم َّنأل ؛لوبقلاو باجيإلا ىلع ليلد :7١[ ةئكتلا] 4ب مل ای کی

 ّیجوَرلا قوقح عيمجب مايقلل نّمضتملا هلوبقو حاكتلا باجيإ ظیلخلا قاثیلا

 .هعباوتو رهملا هنمو

 رابتعا ىلع ليلد [۲۳۲ : ةتبلا] 4” ينوُرعملاب می اوس اد :هلوق ينو

 ؛اف وفك ريغ تيضر ولف ءفورعملاب دّيقم يضارل كلذ َّنأو نيجوّرلا یر

 .هجوزت نم اهعنم اهئايلوألف

 «عجضلا يف اهرجییو اهَّظِعَي نأ هتجوز تزشن اذإ ورا هللا رمأ دقو

 ةلاح ا لبقت ال نأ فيخو امهنيب قاقّشلا فيخ اذإ هاو ءاهبرضي نأ لدتعت مل ناف

 ةجورلا لهأ ْنِم دحاوو «جوّرلا لهأ نم ٌدحاو :نامکح عمتجي نأ مائتلالا

 وأ ضوء لذبب ال «قرّطلا نم ةقيرطب نكمأ نإ اهنيب عامتجالا يف نارظنيف
 شرف اهلف الو كلذ نع الدعي الف «كلذ ريغب وأ قوقحلا هرم قح طاقسإ

 .لاوحألا هيضتقت هيضتقت ام بسحب قيلطتب وأ لب اهنيب
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 راهظلاو :ءالیإلاو عاضّرلاو ةقفّتلاو ددعلاو علخلاو قالطلا ماكحأ ٦

 :اهريغو ةعجّرلا ّنِم كلذ عباوتو ؛ناعللاو

 [۱ : تاللفا] 4 مديل نقل اسلا مقلط کل اما :ىلاعت هللا لاق
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 انک موسم نأ لق لر کم و حکم دي اتمام تیالا

 «[ هجا 4 ليج رس نهود نی نهم مک
 نا هم اعزام ننشکی لیونل ۲
 »لات نأ ىلإ [۲۲۸ : ]4 كر5 نرو زالو قاب بک
 4 طوع اود کتک دبی ال نإ ا :لاق نأ ىلإ [۲۲۹ : ةلیئاآ ارم

 نهلح نمضی نأ نهج لاخلا تأ شکر

 .[۲۳6 : e ¢ مو ر هت همیار هسا سری ةوردیومکنم

 .ةّدهلاو ةعجّرلاو قالّطلا يف ةريثك ماكحأ تايآلا هذه نم دافتسی

 نوكي نأ ىسع هنو هيلع ربّسلاو ءاسّنلا كاسمإ ىلع تح هللا َّنأ مّدقت

 «قارفلل هتهاركو نیجوّرلا نیب یافت هللا ةع ىلع لدی اذهو «ريثك یخ هيف

 عفد هيف ذإ هدابع ىلع همعن ْنِم وهو «قالَّطلا ةحابإ ىلع ةّلاد تايآلا هذهو

 مكي عدم م حسم
 وتو :لاقو «[ ٤ : تالش 4

 .هيلإ جایتحالا دنع ةربثک قاشمو ٍرّرض

 ةيِعرَّشلا دودحلا اومزلی نأ اوقّلطي نأ اودارآ اذإ هدابع رمآ دقف كلذ َحَمو

 نوكت اب #4 اهرّسف ءنّيعَّدعل نینوقلطیف «مهايندو مهنيد حالص يه يتلا

 ءابتّدعل ةقلطم نوكت اذهبف طلا اذم لصح عامج ريغ ْنِم ضیح ا نم ةرهاط

 ن1۹



 لدي اذهو ءاھلم نابتسا امدعب تقّلط اذإ كلذكو ءاهيف دا فرعتو

 اهلح نيتسي او و هيف لصح يذلا هل يف وأ ضيحلا يف قالا نأ لع

 تيا أذنت لوا : هلوقل ةدحاو زور کا اہلی نآ لب ال كلذکو «مارح ها

 لو قالطلا اہ لصحب يتلا ظافلالا ہللا رکذی لو ۰1۲۳۱ : ة 4 وه هلآ

 تيدي اذإ ہوانک رآ در دب قولا هنم میلی ظفل لك هلآ لع دف ءاهتيعي

 .قالّطلا اهب عقي هّاف «ةنيرقلا وأ اب

 اهقّلط نإف «ناتقلط وأ ةقلط ةعج لا هب لصحت يذلا قالّطلا َّنأ ىلع لدو

 اه ید سس اهسکتب چیز دم لر ردنا

 میر لع لدي[ قكنلا] در اور مست قحط :هلوق يفو «هدعب دز

 .ّلحلا ديفي الو عرش حاكنب سیل هلال ؛ليلحّتلا حاكن

 ةيعجّرلا َّنأ ىلع [۲۲۸ :ةقلا] هک كِل يف قبل لوط :هلوق یلدو

 اهتعجر هل هاو ءاه مشق ال هنأ الإ « | «يش ّلك يف تاجوّزلا مكح اهمكح ةجوز

 ۔اہب قحا هنوكل تهرك وأ تيضر

 :اطورش ةعجّرلل هللا طرتشاو

 ةعجر الف خوسفلا ّنِم خْسَف يف ناك ناف ءٍقالط يف نوكي نأ :اهدحآ

 .[۲۲۸ : 829] 4 ُتدَعلَطُمْلاَو ظ :هلوقل اهيف

 4 ”ياكّرع :هلوق َّنأل ؛نيتنثا وأ ةدحاو قالطلا نوكي نأ :يناثلا

 ل اهقّلط نإ هنأ كلذ دعب حرص ٌمث ةعجّرلا هب لصحي يذلا ينعي [۲۲۹ : #1
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 .هريغ اًجوز حکنت یّتح هل لحت

 .[۲۲۸ : ةل] کل وَ :هلوقل ةّدعلا يف نوكت نأ :ٹلاّنلا

 .يقيقحلا هجاوزل اهعاجرإ دصقي لب ءاهم رارضالا اهتعج رب دصقي ال نأ :عبارلا

 علخلا وهف ضوع ىلع عقو ناف «ضوع ىلع قالّطلا عقي ال نأ :سماخلا
 .ءادفلا لصح مل ةعجّر اهيلع هل ناك ولف «ًءادف علخلا یّمس ىلاعت ہللاو «هانعم وأ

 لا ماكي :ىلاعت هلوقل لوخُذلا لبق قالّطلا نوكي ال نأ :سداّسلا

 رر رور

 ٤٤[. : خألا] 4 او دعت

 ىلع ٌهَمَلَع ولف «حاكُتلا دعب الإ عقي ال قالّطلا َّنأ ىلع ةيآلا هذه تّلدو

 قم او ره
 ناف لوخدلا دعب اّمأو ءاهيلع ةّدع ال ةايحلا يف ةقرافملا َّنأ ىلع تّلدو

 ةيآلا رهاظو «قالّطلا دعب اهب يدتبت ءةلماك ءارقأ ةثالث اهتّدعف ضيحت تناك

 نم ةَسيآ تناك وأ ءِضِحَت مل وأ ةريغص تناك ناف .ترصق وأ اعدم تلاط

 ناو هلك لمحلا عضوب اهتّدعف الماح تناك ناو رهشآ ةثالث ابتّدعف ضيحلا

 سأيت لو ضيحت تناك امدعب ءال مأ لماح يه له َرْدُي ملف اهرمأ لكشأ

 .رهشأ ةثالثب تّدتعا مث ءلمحلل اًطايتحا رهشأ ةعست تثكم

 نكت مل نإو ءلمخ ا عضوب الماح تناك نإ اہتّدعف اهنع وتلا اًمأو

 .لمح ا نع اًطايتحا رشعو رهشأ ةعبرأبف الماح

 1۹7ت



 مہ س

 [۲5۰ : ةقبا] 4 کرہ شاپ امن ام يف مع حاتجالق# :هلوق ينو

 لک اہتّدع تقو يف كرتت اتو ءاهجوز اهنع قوتلا ىلع دادحإلا ىلع هيبنت اهيف
 ءاهوحنو اً او لحكلاو بیطلاو يلح لاو لا ا بایث ْنِم اهحاکن ىلإ وعدي

 .ةتسلا يف ةلّصفم تدرو اک

 [۲۳۵ : ةهئا] 4راا بم نووي رُمضيَعاَس کیا حات ج الو :یلاعت هلوقو

 وأ ثالث وأ ةافوب نئابلا ةبطخ يف هيف جرح ا هللا یفن يا ضيرعتلا قیالا

 سأب ال اهریغ لمتجو ةبطخلا لمتحي يا ضيرعّتلاو لحب ال حيرصّقلاف خسف
 مک ىف ال ؛اّضیرعت الو اغیرصت ال اهتبطخ لق الف ةدجألا اتار ادب
 «اهتبطخ تمرح اذإ هلال ؛ةّدتعملا ىلع دقعلا ميرحت ةيالا هذه يفو «تاجورلا

 .دقعنم ريغ مارح وهف «دقعلا سفن ىلوأ باب نمف

 هللا نا ؛ةقمّتلا اهلف ةّيعجر تناك ناف ؛ةّدعلا يف تماد ام ةقّلطملا ةقفن اًمأو

 .نكسملاو ةوسكلاو ةقّتلا رم تاجوُرلل ام اهلف ءاہب ٌّقحأ اهجوزو جوز اهلعج

 نو :لاعت هلوقل اهلمح لجأل ةقّتلا اهلف اًلماح تناك نإف :نئابلا اّمأو

 هالماح نكت مل نإو ء[٦٦ اقانطا] 4 هل مسی يح ےک اشیا لن توا یک
 .ةوسك الو ةبجاو ةقفن اه سيلف

 ةجوّرلا ةقفنف ؛هيبأ لابح ين هّمأ تناك ناف ؛بألا ىلع يهف عاضّرلا ةقفن اّمأو

 ملف ۲۳۳ : ةقئل] 4 موکول :هلوقل عاضّرلا ةقفن اهيف جردنت

 نَا نام :هلوقل عاضّرلا ةرجأ اه هيلعف ؛هلابح يف نكت مل ناو ءاهريغ بجوي

 الو ایوب هلو اش الط نأ ىلاعت رمأو ء٦: تالا] < شرت شا کک

 دك



 .ٍرَرَص لکل لماش اذهو [۲۳۲ : ة9 4 وكول دووم

 ةقفن ىلع اهم ٌلدتسا [۲۳۳ : ةعلا] 4 كلذ تم ِثراَوْلا لغو :هلوقو

 ريغ يف ريخألا طرّشلا اذهو «هل اًثراو اًينغ هثراو ناك اذإ جاتحملا بيرقلا

 .ثراو ريغ وأ ناك اّنراو «ريقفلا ةقفن هيلع مهنم ٌينغلاف عورفلاو لوصألا

 دنع علخلا زاوج هيف [۲۲۹ : ةقلا] 4 وب تلف اق امل حاج الف :هلوقو

 بسحب ال ةيدف هو «ريثكلاو ليلقلاب زوجي هو لا دودح يقي ال نأ فوخ

 .ةعجَر هيف سيلو «قالّطلا نم
 ةقلطم لک لمشي ۲٤٢[ :ةها] 4 ٍفوُرعَمْلا لكم تل :هلوق

 لضفأ ْنِم كلذو «لالا ّنِم رشیتلاب اهعّتمي نأ هتجوز قّلط نمل يغبنيف
 يف ليلق ءاهرطاخ رسكنم لاحلا هذه يف األ ؛قالخألا مراكم ْنِمو ءناسحإلا

 .اًرهم اھ مسی لو لوح لا لبق اهقّلط اذإ ال بجت الو ءاهدي يف ام بلاغلا

 اهقرافي وأ فورعمب هتجوز كسمي نأ ىلإ جوّڑلا هللا دشرأ دقو

 نيب ةفلألا ءاقبو نيفرطلا ةحارلو ةََّلا َنِم ةمالّسلل كلذو «فورعمب

 اذه نم نسخا ليف ةرادكألا یا ةبملا ةایظا لؤصحو. ناهصألا

 !؟نونقوي موقل مكحلا

 [۲۳۳ : 241 ہلاک ناو هو عادل :یلاعت هلوقب ٌلدتساو

 بخت کمی ذه لقأ ٤٥ : كا 4 ارب نوشت دا ضو لو :هلوق عم

 سم يقب اًرهش نيالا نم نیلوح ا تيقلأ اذإ كئأل ؛رهشأ نس اهيف لمحلا

 .لمحلل رهشأ
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 ديگر ها نع رد ناک رہنا ی مت بم نزل :لاعت لوق
 وهو ءالیالا مکح اهیف ء[ ةعتاكخ] ہل ثیلع ميم هل دن طلوع نو ©

 اذاف هشآ ةعبرآ ىلع دیزت ةّدم وأ ءاّدبأ هتجوز ءطو كرت ىلع جوَّرلا فلح

 مث نهشآ ةعبرآ ةّدم هل تبر هئاليإل منتماو ءطولا نم اهقح ةجوَّرلا تبلط

 .قالّطلب همزلت نأ اّمإو ؛هنيمي نع رفکیو أَي نأ اإ
 وأ :شارف ْنِم هيلع بجي ام عنتما اذإ جورلا ن ةيآلا ىنعم نم ذخؤيو

 هل رذع ال يتلا تابجاولا نم اهوحن وأ :نکسم وأ هةوسک وأ «ةقفن وأ عطر

 .خسفلا ام نا اهقح اهبلط يف ثّكلأو ءاهكرت يف

 َّنأ ىلاعت ركذ ال «تایالا ٦[ : داقنلا] مو :ىلاعت هلوق

 یادهش ةعبرأب تأي مل نإ ةدلج نوناث فذقلا ُذح هيلعف هانژلاب هريغ فذق ْنَم
 عبرأ دهشي نأب اهنعالي نأ هل ناف .تركتأو انّڑلاب هتجوز ىمر ْنَم ىنثتسا
 ةنعل َّنأو ةسماخلا يف ديزيو ءانّزلا نم هب اهامر ايف نيقداصلا ن هّلِإ تاداهش

 نمل هَّنِإ هللاب تاداهش عبرأ دهشتف هلباقت مث «نیبذاکلا نم ناك نإ هيلع هللا

 ناك نإ اهيلع هللا بضغ َّنأو ةسماخلا يف ديزتو ءانّزلا نم هب اهامر اف نيبذاكلا

 طوقسو هنع فذقلا ّدح طوقس هيلع بترت |مهنيب ناعّللا مت اذإف ەنیقداضلا نم

 ناعّللا اذهب یفنلا دلولا ىفتناو «سبلا وأ انّرلا ٌّدح وهو اهنع باذعلا

 .امهنيب ةدّبؤملا ةقرفلا تلصحو

 «تايآلا [۱ : انا 4 اهجو يف کلر ی لو هل َعَِس دق :لاعت هلوق

 دوعی نأ دارآ اذإ هلو روزو لوقلا نم ٌرَكْنُم هو اهظلا مکح هللا ركذ

 با



 (يّمَأ رهظك لع يه» :لوقي وأ اًحِيرص اهمّرحي نآب ميرحّتلا اذه دعب اهتطول

 لبق ْنِم نیعباتتم نيرهش ٌمايصف دج مل ناف ءاّسامتي نأ لبق نم ةنمؤم ةبقر قتعأ
 .اًنيكسم نیّتس ماعطإف عطتسي مل نمف ءاّسامتي نأ
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 قتعلاو رذئلاو ناميألا ماكحأ

 مدل اکی مُكصْدنلوُي نیک يميل ول هللا كدي الل :لاعت لاق
 وأ ریز مک وا یه وو ام وا ںی یکم ورم عامل رک نکلا

Foeاوظ محو مع هل مکیتمبآ ةرشک کل ای وک ماَیموَف دیر نمف  

 .[۸۹ : دات < کتکیآ

 نم هیلعف «هبحاص هدّمعت دق بذک وهو «ٍضام رمآ ىلع ناك نإ فلخ اف

 .نیبذاکلا ىلع ام مثإلا

 نيميلا يهف «ملسم یرما لام اهب عطتقی ةرجاف نيميلا تناك ناف

 الا يف ٌمث مثإلا يف اهّبحاص ٌسمغت يتلا سومغلا

 ال» :هلوقك «لجرلا مالك ضرع يف تعقو وأ هسفن قدص نی ناك ناف

 .ةراّمك الو اهيف مثإ ال نيميلا ٌوغل يهف ؛همالك ضرعم يف ؛هللاو ىلب» ءاللاو

 ام كرت وأ «هکرت ىلع فلح ام لعفب ٌتنَحو لبقتسم ىلع اهدقع ناف

 ةرشع ماعطإو قتعلا نيب ری ةراّمكلا هذه هيلعف ؛ازکاذ اًناع هلعف ىلع فلح

 .ماّيأ ةثالث ماَص دجي مل ناف .مهتوسکو نيكاسم

 وأ اًبارش وأ اًماعط اًئيش هسفن ىلع مّرح اذإ ميرحّتلا ظفل :فلحلا لثمو

 ہسفن ىلع همّرح ام لعف اذإ نيميلا مكح همکحف ءاهريغ وأ اًلزنم وأ اًسابل
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 .هللا هركذ ایک ءادتعالا باب نم ميرحتلا اذهو

 جاجّللا رذن ءاملعلا هيّمسي يذلا رذّتنا وهو ردّتلاب فلح ول كلذكو

 .نيميلا یرج هارج ناف .بضغلاو
 ةعاط رذنيو هبجب رمأ ىلع هقّلعي وأ ہدبعلا هزجني يذلا یقیقحلا رذّتلا اأو

 هللا ىفش نٍ» وأ «قّصتا وأ ٌجحأ وأ قتعأ نأ يلع ہللا :هلوقك تاعالا ٌنِم

 هيلع نّيعتي اذهف «هيلع هقَّلع ام هل لصحيف «ااذکب ةقدص يلع هّللف يضيرم

 .مهروذنب نيفوملا هللا حدم دقو «هب ءافولا

 4 بقر كَم ()) ةیفعلا ام کردا امو ل ةبقعلا محنقا الف :ىلاعت هلوقو

 .ناييألاو لتقلاو راهّظلل ةراّمك ّقْنِعلا رکذ هللا نوکو [ دال

 ىلع لیلد ۳ : ین اک وذ من نر موي :ىلاعت لاقو

 هللا ىلإ اهّيحأو تاعاطلا لجأ نم هّلأو «قتعلا ةليضف

 نیڈلا يف حالص :يأ سینا هيف ملعُي يذّلا قيقّرلا ةباتكب رمألا هيفو

 اینا يف حالصو

 ساٌتلا ىلع الك اًداحش نوکی نأ یشُ وأ داسفلا هنم یش يذلا اّمأو

 .ةدئاف ريثك هتباتکو هقتع يف سيلف

 نأ دّيَسلا رمأو «مهتباتك هب نوفوی ام نیبتاکلا ءاطعإ ىلع ٌثحلا هيفو

215 



 دودحلا ماكحأ

 لاق ءالاكنو اًعدرو اهنع ًۃیامح ةميظعلا مئارجلا ىلع دودح ا هللا لعج

 «تایآلا ۸ : ةقثا] 4 قتل يف شاصتلا گیم بیک اونم ماء لا اي ۶ :یلاعت

 م هوس ےک
 امو :یلاعت لاقو «ةيآلا [60 : ةقلاتل] 4 سفتلاب فلان آب می او #

 نَمَو  :لاق نأ ىلإ ةيالا ۲ : 35 4 اح لااتیّوم شق نأ نم مِل تاک

 تلو ولع هلآ ت ضو این اهلک رگ هج ار جف ادم کم لی
 .[ تلا2 4( اعیظع ابادعشآ دعاو

 ملا ءايلوأ رّبخُبف .صاصتقلا هيفو ديدّشلا دیعولا هيف دمع ىلإ لتقلا هللا مّسق

 اولعف صاصقلا اوراتخا اذإف ؛ءیش الب وفعلاو ةّيَدلا ىلإ وفعلاو صاصقلا نيب

 لاق «ىنج نم ريغل لتق الو «لتقلا ةفص يف ةدايز ريغ نم لوتقملاب لعف اك لتاقلاب

 [۳۳ : ةلل] 4 َلْنقْلاف فرش ال اطلس بیو اتم دقق امولظم لیفنمو# :ىلاعت

 .عضت یّتح لتقُت م الماح ىننأ دّوقلا مزل ول اذغو ہہربغ ىلإ هّقح زواجتی :يأ

 ملسم لتقي الا :هَّنَأ #4 هنع تبثو «قزلاو ةّيّرحلا يف ةافاكم هللا طَرّشو

 "۳«رفاکی

 .(۱۱۱) يراخبلا هاور (۱)

 ے1



 ناف معابر » :ىلاعت هلوق مومعل اییدقت ؛ىثنألاب لتي ركّذلا اأو

 4 بمب ُدبمْلاَو راب للم :هلوق موهفم ىلع [40 : ةكلاثإل] 4 ںیقتلاب شف

 نیرجح نيب ةيراجلا سأر ضر يذلا يدوهيلل #4 هلتق هدّيؤيو ء[۱۷۸ : ]

 لعف اك لتاقلاب لعفي هنأ لعو ةأرملاب لجّرلا لتق ىلع لدیف ''فرتعا نيح
 ينجلاب لت مک یناجلاب لعفي نأ صاصقلا دال ؛ةيآلا رهاظ وه اك لوتقملاب

 اب وضع لک ذخؤُي «سفَلا یرجم يرجت حورجلاو فارطألا كلذكو «هيلع
 .العو اسا هلثامی

 وي نأ يّدؤملا ىلعو «فورعلاب عابّتالا مهيلعف ِ؛ةّيَّدلا ىلإ اوفع ْنِإف

 هللا هب يذلا داشرالا اذهو ءيْخَب الو ةصقانم الو ةلطام ريغ ْنِم ناسحإب

 ىلعف «بولطمو بلاط نیب ام سالا نأ تالماعلا سنج يف هيلع هدابع

 يّدؤي نأ بولطلا ىلعو «ةرسايملاو ةلهاسلاو فورعلاب متی نأ بلاّطلا

 ءاهفرشأو تالماعملا لمكأ وه ءلطم الو هيف صقن ال اّمات لا مّلسی ناسحإب

 .ةرخآلا ٌرجأو اینُدلا فرش ؛نیتلیضفلا زاح دق ةلماعم ا هذه بحاصو

 تإ هيلع بر الو اًصاصق هيف هللا لعجي مل اذهف ؛أطخ ا :يناثلا مسقلاو

 دجي مل نمف «ةنمؤم ةبقر قتع :لتاقلا ىلع ةراّمكلا هيف بجوآ اَّنإو ءاديعوو

 «لتاقلا ةلقاع اهمّلسي لوتقلا لهأ ىلإ ةمّلسم ةيدو «نيعباتتم نيرهش مصیلف

 .حورجلاو فارطألاو سوفَلا تاّيد ريداقم ّنّسلا تلّصف دقو
 ١ درام بل فرج امن :یلاعت لاقو 1

 و صور ووك همم را

 )١( ملسمو (؟ 511) يراخبلا هاور )۱٦۷١(.

۳۳ 



 ارمنی وأ بک نی مُهلْمْتَآَو ۃھيِدْيَا عدت وآ اول وا اولی نأ اداس

 .قيرطلا عاّطق دح اذه ۳۳[۰ : ةقاثلل] 4 ضرب

 هاري ام لعفي ءايشألا هذه يف مهيف رب مامإلا نا :لاق نم ءاملعلا نم

 عبت يهف اهظلغ يف ةتوافتم تابوقعلا هذه َّنِإ :لاق نم ءاملعلا نمو «حلصأ

 لو لف الام ذخأي لو لتق نَمو ءَبِلّضو ليف الام ذخأو َلَتَق نمف ؛تايانجلا

 فاخأ نمو «ىرسيلا هلجرو ىنميلا هدي تعطق لتقُپ لو الام ذخأ ْیَمو ءبلصُي

 .ىلوأ وهو "۲ دشت سابع نبا نع ٌيورم اذهو «ضرألا نم ین ليبّسلا

 هع ودینتسا میام نی َةَمِحقْلا تواب لاو :یلاعت لاقو

 نب #4 هب دق هللا هرکذ يذلا لیبّسلا اذهو ء[ تامل )کیس ره
 .اًماع بّرغيو ةئام دلجي ركبلاو .تومی ىتح مجری نصحلا

 "وے ےہ ام ور و ره 2 سر

 نیو يف ریبن ودب امن لک وَ را :یلاعت لاقو
 ۔[٢ : یوَتْلا] 4 هلأ

 «لودع لاجر ةعبرأ هيف دهشي نأ دا اذه توبثل ىلاعت طرش دقو

 .ةعبرألا نع عبرألا بونت رارقإلاو

 وجودم فر ری نت کلا شیو :لاعت لاقو
 ر لوک آو لك دبی الا )نفل مه قیر ام ہہم چک ات

 ٍفذاقلا َلَعَف ینژلاب يمٌرلا وه انه روكذملا يِمّرلا «[ دانا آ 4© یت

 .(۲۱۳ /) «يرَّطلا ريرج نبا ریسفت» رظنا (۱)

 ےہ ۴3 ے



 .هسفن بذكأ قاب بات نإ الإ ہفداھش درو ةدلج نونا

 ةنيبب ةقرّسلا تتبث اذإ كلذو «ةقراّسلاو قراّسلا دي عطقب یلاعت رمأ دقو

 .رارقإ وأ

 4 كَم یدَتَعأاَم لقب وعو دعا کیا ئدتغأ نمک امو تو :یلاعت هلوق

 لدتسا 1۱٤۸ : ڈ8 4 طال لول نو وشل رهجلا کا با ۱۹6 : هل

 ةمطللاو لاومألا فالتإو حورجلاو فارطألا يف صاصقلا ىلع كلذب

 ے۷۳



 ةبرشألاو ةمعطألا ماكحأ

 مالّسلاو ناذئتسالاو ةفايضلاو ديصلاو حئابڈلاو

 اخ یو :یلاعت لاق م
 دیَص حل لا ۳۲ : ۵/8۷01 4 قرا نم تابيطلاو ودابعل جریان ةَسيِز مرح مس خس 6 2 ےک سیو صرع م همه یر

 نمل 1۲۹ : ةنا] «اکیمج ٍضَرَأَل[فاَم

 ٦ب ر نفسا سري وات قار یخ م ےس محم یم
 ء[٦۹ : ةكلتلل] 4 ارح رمد ام لا دص کیک مرو ۃرایسللو كَل اعتم,هماطو حل

 نع ْمُهْنهْتَيَو ٍِفوُرَمَمْلاِ مشر :هنيد فصوو ## یبنلا فصو يف لاقو

 ۲۱۵۷ : فكقل] 4 تل مه مرد تبطل مه لو رکشلآ
 :لاق نأ ىلإ تایالا [۳ : ةلاثلل] 4 ریرتشت متلو مو هتل يلع تمرح# حر وے وک

 ال

 اي ہا کم جرو م شمع امو تیکت لا لک چک لأ ۵ام وف
 الا کن موج ۲٤ : ةقلقلا 4 ولع هيل ما اکو يلع کتس اب أوك لا خت

 لاقو ۰[ ۱۱۹ : ةكنالا] 4 کی مع ام کل صف دو هلع قا منا کد ا اول

 زدم ال لف ۰[ ۱7۸ : ةقنلا] 4 ابی الکع ٍضْرأْلا یف اک وت شال ایی :ىلاعت

 محل اوفس امد زا هم ترکی نأ لإ همتی وماط لع امر لإ یوا اک

 .تایالا [۱۶۳ : لفكتللا] 4 جورا ةي «ةبآلا ١[ 40 : ہکلال] 4 رزاخ

 .هميرحتب عراشلا حرص ام الإ لا ةمعطألا يف لصألا َّنأ ىلع لدت تايآلا هذه

 ديص ام هديص حبلا تاناویح ٌلحبو ماعنألا ةمیہب لحب حّرص دقو

 .اًئيش نشتسی مو ءاّنيم هيف دجو ام هماعطو ءاّيح

۲ 
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 بوبحلا لحأو «مارحالا يف الإ اهمّرحي مم هل ؛اهّلك ربا دويص لحاو
 نأ اهيلع اًرودقم ناك نإ بلا تاناويح لح طرشو تابیطلا عیجو راَّذلاو

 هنع زجع امو «هيلع هللا | مسا رکذو ۳ : قاتل 4 جیک اما :لاق اک یکذت

 و :بالکلاو رویطلا نه هيلع ةمّلعما حراوجلا لاسرإ وأ «حرجي اب هيمرب

 اهبحاص لع كسقتو ترج اذإ رجزنتو «تلسرأ اذإ لسرتست ت ناب اهميلعت

 ام يهو :ةتيملا مّرحو ءاهاسرإ دنع اهيلع هللا مسا ركذي نأبو ءاهنم لكأت الو

 تحیطتلاو ةيدرتملاو ةذوقوملاو ةقنخنملاك ؛حيبُي ال ببسب وأ فن َفْنَح تام

 .ريزنخلا مّرحو كّيعرش ًةاكذ يگذو هذه نم كردأ ام الا عبّسلا لگا امو

 امو هر ْنِم بل يذ ّلكو «عابّسلا ی بان يذ لک #4 لا مّرحو

 ام عيمجو تاثبختسلا عيمجو تارشح او قساوفلاک هلتقب رمآ وأ هلتق نع ىبخ

 مہنایدآ يف مهري اما دابعلا ىلع مرحي لو «عفان وهف هّلحأ ام لكف قرص هيف
 يف طض نم :لاق كلذ عمو «تاركسملاك موقعو مهضارعأو مہنادبأو

 لئام :يأ [۳ : ةقاثلل] 4 متال فاَجتُم یک ةعاج :يأ ۲۳ : ةكلتلل] 4 صمق

 .هترورض ليزي ام قوف لكأي وأ ءاهنم دّوزتی نأب «هيلإ

 .هللا ريغل بذ ام ىلاعت مّرحو

 را کم ] 4 تیکت مهن ها ی ُتيِدَح كلذ له :ىلاعت لاقو

Lsرا  uاهمامت  

 . هی کیف رخآلا ملا لا نی ناك ْنَم» :4 لاق مك فيصلا ماركإ

 .(4۷ :مقر) ملسمو (5014 :مقر) يراخبلا هجرخأ (۱)

- ۲۷۵ _ 



 هيفو «رخآ لح ىلإ بالا ىلإ مهجوحي لو مهيلإ مهتفايض برق هنأ هيفو
 .[ تن قن] 4© ةر الا :هلوقل ؛فطلب مهيلع ضرعلا

 ۸۱ : قتلا] 4 امورو بت عمو :یلاعت هلوقو
 وو ےہ ےس ےن

 مشارکت وح مکرر يوي ول دتال امامنا ۲ :ىلاعت لاقو

 «نيملسملا راعش نم هّنأو ءمالّسلا ةّيعورشم اذه يف ء[۲۷ : دنلا] 4 اهله

 نسحأ وأ ءاهلثمب ّيحَّتلا لباقي نأ هيلع اَلا ٌنأو مالّسلاب ءادتبالا يغبني هّلأو

 نم اهب نرتقي اب نسحت ةّيحتلاو مالّسلا ناف تفطالمو ةشاشبو الوق اهنم

 .ملسلا كيخآ ىلع رورسلا لاخدإو سانیالاو ءاقّللا نسحو فظل

 ناف ءاهلهأ نذإب ال مهتويب ريغ الويب اولخدی ال نأ هدابعل داشرإلا هيفو

 ۔عوجُرلا هيلع بجو اّلإو او
3 0 3 2 5 2 3 

 الإ ءنذإ نودب سانلا تويب نم برشلاو لکالاو لفطتلا هيلع مرحو

 مگ شا :هلوقب هللا ینفتسا يذّلاك كلذب یضژلاب مهتداع ترج ْنَم
 .اهرخآ ىلإ 1١[ : دقتنلا] 4 کیم ویزا کتری نیو ی 7۵ و

 «ملحلا اوغلبی مل نیلا لافطألاو كيلاملا الإ ءنذإب الإ لوخُذلا نع یہنو

 تاقوأ يف الا ؛نذإ الب لوخُدلا مهلف «ساّنلا ىلع نیفاّوط نيدّدرتم اوناک ثيح

 .ةريهّظلا تقوو مولا تقوو مولا رم ةظقيلا نيح ءثالنلا تاروعلا

 اِ ذ ؛هريغل وأ ناسنإلل تناك ءاوس تويبلا لوخد دنع مالّسلاب رمأ دقو

 ا



 بادآلاو عورفلاو لوصألا E ةعونتم ماكحأ

 م ي وع ير وج < مكب ا
 ی يف او قح مع شرعا اتا: وصول تی و :للعت هلوق

 40 شا رزتلا عن یرک دعب مق لک نیا کی لو "یک
 دوعقلاو يصاعلا باحصأ ةسلاجم نع يهتلا ىلع ةيآلا ُلدت «[ ہکڈلاخ)

 عنمي نأ مّرحلا مالكلا عمس نم ىلع بجي ِهَّنأو «مهتيصعم ىلع اوماد ام ؛مهعم

 كلذكو «سلجملا كلذ نم مايقلا هيلع بجو كلذ نم نّكمتي مل ناف «هبحاص

 .4 تل :هلوق يف ماعلا ظفّلاب ینآ اذهلو «مّرحملا لعاف

 ٌليلد ٩۰[ : ةلكفال] 4 هی مهد هل ىَدَه بلا كيتزَأط :لاعت هلوق

 هيلع مه ام مهاده َّنأل ؛هخسنب انعرش دری مل ام انل عرش انلبق ْنَم عرش َّنأ ىلع

 .لاعالاو قالخألاو دئاقعلا نم

 4 رول رعب ادن هلل اون و نوش نو توش تیرا وب الو :هلوق
 ٌبحتسملا وأ حابملا ناو «ةمّرحملا رومألا نع عئارّذلا دس اهيف «[۱۰۸ : 3

 .هنع يہ ةدسفم ىلإ ىضفأ اذإ

 1۱۸۵ : [N 4 رشاد كب دیو

 اهتم :ىرخألا ينو ء[٢۲۸ : 007 4 اکو الل اش هما ف كم الج

 ےہ
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 بلجت ةّقشملا نأ ىلع [۷۸ : 8 ] 4 جرح نينا کما ء[۷ : 317

 زیبا

 دع 2م مر ےس ےہ مور ےس
 الو ۱٥١[ : کل1 4 طلاب نایملاو لیکلا أوفْوآَو» :لاعت هلوق

 تالماعلا يف حصتلا بوجو اهيف [۸۰ : 91 4 مشءهایشآ ساکنان

 .اهیف شخلاو سخبلا ميرحتو ءاهّلك

 رب :هلوقو 16۱ :2] 4 اسمرار وار شاف بکرا لدم :هلوق
 دل ان امو اه ان َرَّخَس یا نحبس ولوو ھم ۶0 کیر ةَ نت فا سا تم رح اگ مو وی

 راکذ الا هذه بابحتسا ىلع لدي ء[ اظا2 ا توس لاَ یف

 .ةيئاوهو ةّيرحبو ةّيّرب بکارمو ةنيفسو ةّباد نم بوکرم لک بوكر دنع

 رابتعا ىلع لدي یالا [15 : كفل 4 اهلها نم ماه دهس وا :هلوق

 .لاوحألا دهاوشو نئارقلا

 ,[۵0 : اغ1 4 هی ظیفح نإ سلا نہآرخ لع لعْجآَلاَفِط :هلوق

 ةءافکلا رابتعا ىلع لدي ء[ ناكل ] 8(4)نركلا  تزیتتسآ مع کل

 مل ناف «ةيالولاب قيلي ام بسحب اهلك فتاظولاو تایالولا يف تانامألاو

 .اهيف لثمألاف ؛تافصلا هذه يف لمكألا لصحي

 واصلا م يقم ىلع برا 14۷ : كفل 4 بود کر فسا اناباكيإ# :هلوقو

 یو مو لم تمایل معنا یعزوآ بر ۲1۰ ۰ ظنفانا] 4 قصد نمو
 © ی مر ی ك نور ف ىل بضل هایم لا ما کیک

۱/۸ 



 بلط ىلعو ةّيرذلاو نيدلاولل ءاعّدلا يف داهتجالا ىلع لدي ء[ شا7

 .ءالضفلاو نيدلاولا تم ءاعٌلا

 و کرس

 نگو كير دمح حیسف (9) َتولوقیاعی دازدص قیضی کلن دو :یلاعت هلوق

 َّنأ ىلع لدي ء[ ا27 4157 تیبا کیپ ىح کر داو © چکا ني

 نم هيف ام عم «هتدابعب لاغتشالاو ہللا رکذ نم راثکالاو دیمحتلاو حيبستلا

 .بئاصملا نع يلستو قاشلا نّوبتو ردّصلا حرشت اآ ءروجألاو تاریخ ا

 فتو )يما لیمو © رھا 66) : لاعت هلوق

 هيف ا[ تقيل ] 2(4) بزم کیر کو © بسا تی اکا «[ تنا خر 0(

 عم قلخلا نسخ هيفو ءهيلإ ةءاسإلا نع رجّرلاو ؛ميتيلا ماركإ يف بیغرل

 لاغتشالاو ءقلخ ا عمو ءكسفن عم هلل معني ثدحّتلاو يلعلاو لاملل لئاّسلا

 عيمج يف هللا ىلإ ةبغّرلا ةرثكو «ةّيويندلا لاغشألا نم غارفلا دنع هللا ةدابعب

 .ةّيوينُدلاو ةبنيدلا بلاطملا

 4© رب ات سس ست تا تارف اد » :لاعت هلوق

 ا رَت نیل کریو .[ شل وخ]

 ةالَّصلا يف ةءا ا دنع ناطيسلا نم ةذاعتسالا ىلع ٌثحلا هيف ء[ قلا ]

 ىلع رودت 0 "5 و دبعلا ناطيشلا غزني امدنعو ءاهجراخو

 گزآ ی رم ةا لإ وذم کس داو عبا :ىلاعت هلوق
2-۲۰۹ 



 ےس هو 24 فرع 22
 40 اح مکی ََرِهْنُم الو فتو هنَم قز کیا ا
 ماعّطلا يف ةكراشملا ىلعو لاو ةلاكولا ةّحص ىلع ٌلدت «[ نیلا

 هلأ ىلعو ةَّراَّضلا رومألا نع زارتحالا ىلعو «هنم بيلا رایتخا ىلعو «هريغو

 .اًصاخ وأ اًماع اًررض هتعاذإ ٌدضت يذلا ملا نامت يغبني

 هما ا نأ الا © اد ےک لعام نیا مون الو  :یلاعت هلوق

 © دگر انه نی برقال یر نی نأ قمع فو تی اد کیر رگڈاو

 ىلع مكحي الو «ةعفاتلا ایاصولا هذبب دشرتسی نأ دبعلل يغبني ء[ نکال

 اًقلطم هنايسن دنعو هللا ةئيشمب ارقي یّتح هلعفب ةقلعتلا ةلبقتسلا رومألا

 .هيلإ اهّبحأو رومألا دشرأل ٍتقو لک ةيادحلا هوجريو هللا ركذي

 لنگ نإ يأ الا را لمآ لک ام تلف تن تل لاَ ط :هلوق
 از یکلا 2 4 ادکوو الام کنم

 .ةفآ لك نم اش ةسارحو ةمعتلاب فارتعا هال ؛كلذ لوقي

 ةدسفلا َّنأو یّلعلا عم مّلعتلا بدأ رضحلا عم یسوم ةّصق نم دافتسی

 نّكضت اذإ ريغلا لام داسفإ َّنأو «ةميظعلا ةحلصملا بناج يف رفتخُت ةّيئرجلا

 حلاّصلا لجّرلا ناو ہدومح هّلإف هداسفإ نم حجرأ رخآ هجو نم هحالصإ

 اتش نوكت دق دبعلل ةبيركلا رومألا نم اًءيثك ٌنأو هتیوذو هسفن يف هللا هظفحي

 .اًريثك ارش عفدتو اًريثك اًريخ بلجتو

 نیدتعلا رورش عفدو ءافعضلا ةناعإ يغبتي هلأ هيف :ٌدّسلل نينرقلا يذ ءانب يفو

 ۔مہناعأ نم نح يفو ءءافعُضلا نح ین هللا ةمعن نم كلذ أو «ةليسو لکب

 ے1 ے



 کے و او
 باطخ يف لا بابحتسا هيف ٤٤[ :نلنن] هان همه الوقف :هلوق

 .ءاظعلاو ءاسورلا

 دز بر فو بو کلی لنت نی ناءرشلا لجن او :هلوق ينو

 هلمأتو هربدت يف ىّنأتي نأ هل يغبنی هو .ملعلا بلاط بد [ ةنظفكغ] اء

 ملعلا هّبر لأسيو هسفنب بجعي الو ءايشألا ىلع مكحلاب لجعتسی الو «ملعلل

 .ليهسّتلاو عفاّنلا

 هنأ هيف [۱۳۱ : ةنظ] © ارا دوب اتمام لإ کیتی دمت الو :یلاعت هلوق

 هر قزرب عنقي نأو ءنوتفلا ٍبَجْمْل نا ةنیز ىلإ رظني ال نأ قّقوملل يغبني
 کذب جلو هللا ةدابع وه يذلا ىوقتلا دازب اينّذلا نم هنم عنُم ام ضّوعتي نأو

 نمؤم لکل يغبني [ ٹکا ا 40 کما لکو :هلوق

 قِإ کتک تا لإ هل :ةوعّدلا ہذہب عدي نأ قيضو ةبرك يف عقو
02 

 .[ ای ان 0 تورلا نب تک

۷ 

A 

 رو یس رع و رع مر

 قله ولو اخ وشر تول خلا شم :ىلاعت هلوق
 يف ةحداقلا لاوقألا اوعمس اذإ هدابعل هنم داشرإ اذه [ ثناء آ 4© نیم

 مو ؛مهاوحأ رهاظ ىلإو ؛مہنامیإ نم اوملع ام ىلإ اوعجر ؛نينمؤملا مہناوخإ

 .هيفاني ام اورکنأو لصألا ىلإ اوعجر لب «نيحداقلا لاوقأ ىلإ اوتفتلي

 ات وقيم وسهم اوہ 6 قا و کاش
 .نمؤم لک ىلع نّيعتم اذه [ دنقلا 21 4( یخی فشلا مھ کی

۳ 



 :هلوق عم «تايآلا [۲۷ : تاقثلا] 4 ید لع ملال ف :هلوق

 ریذحتلا اهیف [ ةا کا تروّمنا الودع يعمل شق زور هک کلا ۲

 .رايخألا ةبحص يف بيغرتلاو رارشألا ةبحص ْنِ

 لک هيف لخدي [7 : ةاثكلل] < ثييكلأ هل یر نم اتم :هلوق
 .هريغو ءانغلا نم ريخلا نع دبعلا يهل ثيدح

 © ورع وق فو سرم هل ف یزلا عمق لوقلاب َعَصَْخ کف :هلوق

 مالكلا نشخت ال نأ ؛بناجألا لاجّرلا باطخ يف ةأرملا بدأ هيف [ #1

 .اقورعم اًلوق لوقت لب «هنيلت الو

 دم اوستا ام ربع تكکموُمْلَأَو تییموملا وذم یل ل :هلوق

 ةّيلوقلا نينمؤملا ةّيذأ نع يه هيف [ 511541# کل اکیا اهب اولمتحا

 .قاقحتسا ريغب ةّيلعفلاو

 وهلا عيت الو نیل ساتن اف ضایع عهای :هلوق

 نم ةاضقلاو ماكحلا ىلع بجي ام طباض هيف ٢٢[ : 821 4ونگ لی نع کلی

 .یوما عابّتاو لیلا مدعو ہذیفنتو هتفرعل نّمضتملا قاب ساّنلا نيب مكحلا

 نع فيفخّتلا هيف [4 4 : ظق] 4 تنگ الو وَ برف مو ط :هلوق

 .هلل بيبحلا نعو فيعّصلا

 وعي لول دوم نیلا :هلوق
 ا ما ےڑا ج ا

 طباضلا اذه [۱۸ : 2اا] مل َ<

Y= 



 ىلإ ۲١ : تب ] 4 ولو مروری میام نما نزلا يأتي :ىلاعت هلوق

 عوضخ اب هلوسر عمو هعم اوبّدأتي نأ هدابعل هللا نم داشرالا اهیف «ةروّسلا رخآ

 دنع لوقلاب اوعضخي نأو ءائيش كلذ ىلع اومّدقي ال نأو «ةعاّطلاو دايقنالاو

 ؛ةليسو لكي نينمؤملا نيب حالصالاو تاو نالا لع ثحلا اهيفو ءهلوسر
 ةفرعم لع تخار «ةميمّتلاو ةيفلاو نقلا ءوسو ةّيرخشلا نع ڑجژلا

 نایالا ةقبقح نایبو هربغ نيبو ناسنالا نيب لاصتالا ةفرعمو باسنالا

 .نامیال هقيفوتب دبعلا ىلع هللا نم دوهشو

 (@ ملل مع وی اک © کیم كرد لم اکو :هلوق
 ىلع نوُرصی اوناکو ؛تابجاولا ءادآ ْنِم فلا مهعنم :يآ ء[ ةكقالاذ]

 .تابوقعلا هذه اوُقحتسا كلذلف «تاركنملا مئاظع

 45) هلن ال ام ولوت مل أوما یا ای :لاعت هلوقب لدتسی
 توقم هلأ ؛ہفالخب لمعو قحاب مّلكت ْنَم َّنأ ىلع ءاهدعب امو [ الا

 .هلاعفأو هلاوقأو هنطابو هرهاظ قفاوت نم ةديمحلا بقاوعلاو دمح ا َّنأو «مومذم

 بجاو ال هنأ ىلع لدت «[ ۱7 : ت1 € ناکام کلب :لاعت هلوق

 .ةرورّضلا عم مرح الو زجعلا عم

 ها نم ريذعتتلا لع هب هلا مهبقاع امو ثلا باحصآ ةا لدتسیو

 .نیکاسلاو ءارقفلا ىلع ذاذباو داصحلا دنع ناسحالا يف بيغ لاو مهم

 بّترت اذإ هنأ ةيالا موهفم ء[ ك9ل 1# )کلا تک ني كَذَا :هلوق

 .رکنلا عوقو فوخ ريكذتلا كرت «حجرآ ةّرضم ريكذّتلا ىلع
 ے ٣۹۳



 لامي ْلَمْعَي نَمَو (0) هری يخ ورد اقم ْلَمَعَي نمف :هلوق

 ریا لعف ىلع حلا اهيف اهب ةهيبّشلا تایالاو «[ الا €( ار
 .هريثكو هل ليلق ْنِم ريذحّتلاو لق ْنِإَو

 تر ُدوعأ لفل ۰ [ تادا 1521 4© دکل دلا وه لفل :ىلاعت هلوق

 رخآ ىلإ [ تالا ] 50 سالا بر ُدوُعَأ ف ٠ [ ائتلاذك2] © ملا

 .ةروس لك ہتنّمضت ام لوقب ؛رمألاب اهنم الك َرَّدَص تالّلا روُشلا

 ام ّلكو «دیحوّتلا لوقب رمآ :[ نفخ 4© دکل رهف يفف

 .اهلض نع هبيزنتو لامکلا تافصب هفصوو ہللا ىلع ءانتلا ىلع لد

 ةّيلخاَّدلا رورّشلا عيمج ْنِم هيلإ جلب رمأ :نيتريخألا نيتروسلا یو

 .ملعأ هللاو ةنطابلاو ةرهاّذظلاو ةّيجراخلاو

 ؟اهلفكي مما همی ل ا تہ ا

 ةعرقلا لامعتسا ىلع لديف ؟ميلا يف ىقلُي مهيأ .هعم ْنَمو سنوي مهاست نيحو

 «حيجرت ةّيزم امهدحأل نكي مل اذإ ؛ٌّلحلا يف محازتلا دنعو «ٌقحتسملا ماهبإ دنع

 .ةكراشملا نكمتالو

 نأ لكم ءرطخلا عضاوم نم كلذ ريغ يفف :ناھڑلاو ريْيلا ةعرق اّمأو

 هل لحي ال يذلا اذهف هيلع اعرتقي ر نأ ناديريف ایهنیب كرتشم ءيّللا َّنأ فرعي

 .رهاظ هیت

 يف لقي مو «[۱۵۱ : 1 ل ویل وک مک ا کس :ىلاعت هلوق

 اب يأي ال #4 هنأ ىلع ناهز هفالح ْمَلْعُب ام مَّلَعُي وأ رب هنأ دحاو عضوم
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 .ةلاسّرلا نيهارب دحأ اذهو ہہضیقن اًنیقی ملعی رمأب الو لوقعلا هليحت

 ¥ :هلوق

 اًنايإ هلوسرو هللاب نمآ ْنَم نأ ىلع ناهرب ربكأ اهيف «ةيآلا [1 : اظفاثلا] ە میر

 ام َّنأ ملعو «هب ربخأ ام عیج توبث نت ؛اًمطق 48 لوسّرلا دارم َمِلَعو هامات

 .لالّصلا الا یا دعب سيل هاو ءلطاب وهف كلذ ضراع

 ناف هضقان لطاب لک عفدي ٌنلاجإلا ٌيعطقلا ملعلاو ملا نايإلا اذهف
 .لصألا اذه هافك او ةلطابلا هبشلا در ليصفتل كلذ دعب یدتها

 َّنأ ديفي كلذو «نيبملا غالبلا ّْلِب #44 لوسرلا نا تایآ ةّدع يف ربخأ دقو

 ردابتيو ساّنلا همهفي ام ريغ همالكب ديري نأ ليحتسي هَّنأو الا یدملا هيف همالك

 ر يا ل نه رع سم سم عش بو ھو ےک

 دنع ٌةَصِحاَد مهنج هل بیس ام دعب نم ولا ف وجا تیز

 هفصو ام ياني اذه َّنأل ؛ةديعبلا تالامتحالا هب ديري نأ عنتميو ہەنم مہناھذأ ىلإ

 وهف ؛هنایب نم ءيش يف حدق نمف «مهحصفآو مهحصنأو قلخلا ملعأ هلق «هب هللا

 .دحأ لک نایب نم لمكأ حل هنايب نوكي نأ بجوي اذه ذإ هب حداق

 اهيف [ نات 11 4© لیلا یر وفو قلا ُلوُعَي هاو :لاعت هلوق

 «نيهاربلاو ةّلدألاب اهّيبو هللا اهاق دق ةّيعورفلاو ةّيلوصألا لئاسملا عيمج َّنأ

 .لئالّدلل هداشرإ :ليبّسلا هتيادهو «لئاسملل هنايب € حل :هلوقف

 * د اونلکخا امف سالا نیب میل لب بتلا مهعم را :للاعت هلوق
 نیعتی سالا نيب فالتخالا لئاسم عیج َّنأ ىلع ةلالّدلا حرص هيف [۲۱۳ : 1

 الو عارتلا لصفي ال باتكلا ريغ َّنأو ءاهّمكحو اهل هيف َّنأو باتکلا ىلإ اھُدر

 ناک ام تاک قلخا نم ٍدحأ يآر الو ,سایق الو «لقع ال .فالخا لی

 ے10 ے



 لدت «تایالا نم اهوحنو [۷۳ : کالا ] € ولا یدُه هل دف :هلوق

 ىدهلا َّنأل ؛لض ةَنُشلاو باتکلا ريغ ْنِم دشزلاو ید ا بلط نم َّنأ ىلع

HE RF 

 ًةتاخ ركذي مل كل فّتصلا لعلو ءةطوطخما يف َدِجُو ام رخآ اذه

 ةقّرفتملا دئاوفلا َنِم اًئيش فيضي دق هلآ رابتعا ىلع  هتداع یه امك - باتکلل

 ملسو هللا لصو «ملعأ هللاو «ةعونتم ماكحأ» قباَسلا ناونعلا تحت ةجردنملا

۳ 
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